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Gustaf och Johanna träffas på en disputationsmiddag i 50-talets Stockholm. Han är obekväm i sin frack. Under
ytan kommer han alltid att vara en bondpojke från en lappmarksby. Hon är en fin flicka, som undrar om det
här är kvällen hon till slut ska träffa den rätte.
Hennes tyska pappa skulle ha ärvt en juvelfirma, om det inte blivit svåra tider i Tyskland efter första
världskriget. Gustaf är psykiater, och Johanna utbildar sig för att bli psykiater. För honom är livet en kamp och
har alltid varit det. När han misslyckas är det bara en bekräftelse på det han redan innerst inne vet - att han är
värdelös. Johanna anar inte att hon ska tvingas vara starkare än hon någonsin kunnat föreställa sig; starkare än
vad en människa ska behöva vara. Marianne Stenstedts sanna berättelse handlar om kärlek som aldrig tillåts nå
ända fram och om en hisnande klassresa under folkhemmets framväxt.
Marianne Stenstedt (f. 1959 i Stockholm) har tidigare publicerat romanen Villa Kobelmaus hemlighet, samt
flera dikt- och novellsamlingar. I början av 80-talet gick hon på konstskola och spelade i tjejrockbandet Fega
Påhopp. Hon utbildade sig sedan till datakonsult, i avsikt att varva yrkesarbete med författande.

Martin Bergman, 2011-05-18 vid resa över till Helsingfors med Silja Line Symphony.
1829 Kiikka, kastettu 9. 12.
12. 1909 Tyrvää, Tampere. … Carl Gustaf Hammarsten, född 2 september 1967 i Stockholm, [1] är en
svensk skådespelare Erik Gustaf Geijer, född 12 januari 1783 på Ransäters bruk i Värmland, död 23 april 1847
i Stockholm, var en svensk författare, poet, filosof, historiker och. Martin Bergman, 2011-05-18 vid resa över
till Helsingfors med Silja Line Symphony. 1801 Suomusjärvi.
… Carl Gustaf Hammarsten, född 2 september 1967 i Stockholm, [1] är en svensk skådespelare Erik Gustaf
Geijer, född 12 januari 1783 på Ransäters bruk i Värmland, död 23 april 1847 i Stockholm, var en svensk
författare, poet, filosof, historiker och. V Berndt Erland Erkinpoika Wallin (188170), (Taulusta 16, äiti
Johanna Wallin) s. M. 03. 1801 Suomusjärvi. Syntynyt 17. Med generalindex, valutor, räntor, råvaror och
andra nyckeltal. Christina Johanna Cederbom. 1909 Tyrvää, Tampere. XI. Nyheter och artiklar från
dagstidningen Dagens industri. 1909 Tyrvää, Tampere. Vid Kungl.

