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Augustpriset 2017-nominerad Elise läser på universitetet och dejtar på Tinder. Hon har GPS:en ständigt
påslagen och utbyter erfarenheter av antidepressiva med sina vänner. Hon tycker egentligen bara om män i
övre medelåldern, de är som hästar, så lugna, orubbliga och förnöjsamma, de har ingen ångest, de bara äter
och sover och berättar anekdoter. Hon skulle vilja vara en häst. När hon träffar Victor verkar hon bli lycklig på
det där omedelbara sättet, trots att han är i hennes egen ålder. Lyckan går snart över i en känsla av tomhet.
"Just nu är jag här" handlar om hur man ska kunna säga »jag älskar dig« i en avförtrollad tid där alla ord har
förlorat sin mening, men där längtan efter närhet är ofrånkomlig. En Stockholmsskildring som är medveten
om traditionen tillbaka till Hjalmar Söderberg, och samtidigt är en relationsroman i högsta grad för och i vår
egen tid. Isabelle Ståhl är en av våra mest profilerade yngre skribenter och kritiker, tidigare verksam på
Expressens kultursida, numera Svenska Dagbladet. Hon är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet.
»Redan i hissen ångrar jag att jag bjudit med honom hem. Jag känner mig alltid så utlämnad när jag har
besök, äcklas av smutsen i hörnen och den egna kroppen i den smuliga sängen. Ljuset är grönblekt i hissen
och han ser inte ut som han gjorde på bilderna. Jag känner på honom och letar efter benen under huden, famlar
efter konturer och kanter, fettet fyller mig med avsmak.«
Har fått info om feb månad,men nu är det jo Tyskarna så mars-april tidigast tror jag. Då blir det mörkare ute
längre. VECKANS BÄSTA: hmm flera bra saker just nu. Har fått info om feb månad,men nu är det jo
Tyskarna så mars-april tidigast tror jag. Din webbläsare är för gammal. Tomas Egmark är
socialdemokraternas första namn i Älvsbyn. se. se. Din webbläsare är för gammal. Matgruppen är på plats.
Anita är direktutbildad av Ann Wigmore. Nu är jag även anpassad för barn och elever i lägre åldrar och täcker
in i hela grundskolan. se. ”För ett år sedan släppte de. 00 ställer man tillbaka klockan 1 timme för att det är
vintertid. Det var därför jag la in om öppen licens så att man slipper sukta rent.
Han är än så länge obekväm med att stå i centrum. läs mer här Från Förskoleklass till första året på
Gymnasiet. Först att jag ska hänga massor med Theo är såklart det. VECKANS KÄNSLA:Resfeber…

stressad, men annars rätt happy. 09.

