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Tio år har gått sedan Sara lämnade man och barn för en veckas tankepaus på tönt-Teneriffa. Familjehelvetet
hade dränerat henne på energi, hon var bitter och trött. I solstolen på det fula charterhotellet läste hon Erica
Jongs klassiker Rädd att flyga och insåg att det hon längtade efter mest var att få sova och vara ifred inte
något vilt, knapplöst knull. När vi nu möter Sara har hon äntligen skiljt sig från sin man. Men att börja om
livet som ensamstående är betydligt mer komplicerat än vad hon kunnat ana. Kärnfamiljsnormen är stark, och
att leva ut sin lust väcker provokation och ilska hos omgivningen. Sara slits mellan påtvingande skamkänslor
och stolthet över sitt beslut. Medan Bitterfittan var en uppgörelse med våra ojämställda kärleksrelationer och
familjeliv gör Bitterfittan 2 upp med samhällets svartvita syn på skilsmässa och den förbannade sexistiska
socialiseringen. Det är en berättelse om lust, mod och sårbarhet. Inte minst är det en kärleksförklaring till
vänskapen. "Det bästa Maria Sveland skrivit." - Åsa Beckman
Ring 031-780 32 35 för snabb hjälp att boka moderator, konferencier & debattledare. Ring 031-780 32 35 för
snabb hjälp att boka moderator, konferencier & debattledare. Hon är bland annat känd från Ballar av stål.
Utgivningen är bred och. Utgivningen är bred och. Så många gånger att jag tappat räkningen, skriver Kureras
krönikör Tanja Dyredand, yogalärare och mindfulnessoach. #metoo.

2018 · Fil. Pocketförlaget startades 2006 och ger i första hand ut skönlitteratur i det bekväma
pocketboksformatet.
#metoo. 2018 · Fil. dr i pedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, med forskningsintresse för
genus, jämställdhet och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.
Utgivningen är bred och. 05. Tyvärr. 365 skrivuppgifter för dig som älskar och hatar att skriva. Böcker är
bäst på pocket.

