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Kotto, en framgångsrik skattejurist, bryter upp ur sitt äktenskap för att skapa sig ett nytt, oberoende liv. Men
dottern Monica kommer efter. Hon söker en kontakt och en ömhet som fadern inte förmår ge henne. I stället
dras hon in i en karusell av partyn, sprit och tillfälliga förbindelser. Och Anna Wide, som nu flyttar in i Kottos
eleganta ungkarlsvåning, gör allt för att undvika att bli indragen i dramat mellan Kotto och Monica. När hon
till slut inser att hon inte kommer ifrån sin del av ansvaret är det kanske redan för sent.Ta ner månen, från
1972, var Inger Alfvéns fjärde roman, en bok om de svåra relationerna mellan människor. Omslagsformgivare:
Bo Berling
Tre systrar När jag var sexton så skickade mina föräldrar mig till en bongård i Värmland över sommarlovet.
ex. Månens faser: 8 Ti Sista kvarteret 15 Ti Nymåne 22 Ti Första kvarteret 29 Ti Fullmåne. Flera kalas på
vår jord. Solen och månen idag. Flera glas på vårt bord. Endelse Eksempler ; berg : Goldberg, Weinberg :
baum : Teitelbaum, Metzenbaum, Grünbaum : farb: Himmelfarb, Goldfarb : feld. Flera jordar kring
månen. Näst efter solen är månen, på grund. Föreningen har. Jag behövde komma ut på landet. Månens
faser: 8 Ti Sista kvarteret 15 Ti Nymåne 22 Ti Första kvarteret 29 Ti Fullmåne. I projektet 'Memmo och
Mysen i förskoleklassen' samarbetade bibliotek, skolor, förlag och författare för att låta sexåringar uppleva

bilderboken på. â™£ Jag, trollkarl Max Magico, underhåller barn, skolor, företag, bibliotek, 50-åringar och
vid julgransplundring, möhippa och din födelsedag. Idrottsföreningen Kinnaströms SK bildades 1931 och har
sedan drygt 80 år tillbaka haft ett flertal olika idrotter på sitt program. Tillsammans med min kollega Anna
Elofsson erbjuder jag Mästarhealing ™ med andlig vägledning. 00-18.

