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Detta med Doris Birgitta Stenberg Hent PDF Dorry är en kronisk lögnare, en busunge av högsta kaliber. På
grund av sitt rastlösa temperament skjutsas hon runt till olika boenden, men ingen verkar vilja hålla fast vid
henne. Nu återvänder hon till Slottsbolet tillsammans med sin självutnämnda mentor, Uno, som också är
hennes lärare. Det är meningen att hon ska göra sig en tillvaro här tillsammans med Uno, men dessa planer
hotas av att Unos alkoholiserade och våldsamma mamma kommer dem på spåren. Hon har ouppklarade

affärer med sin son och har för avsikt att ta igen detta, här och nu ...

Doris är tillbaka i den andra boken i romanserien om hennes trassliga och rastlösa tillvaro. Romanen är
fristående, men går även att läsas i den ordning som författaren skrev dem.

Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare och illustratör. Hon anses idag som en av
de mer inflytelserika feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes författarskap är alltid lika

aktuellt.

 

Dorry är en kronisk lögnare, en busunge av högsta kaliber. På grund
av sitt rastlösa temperament skjutsas hon runt till olika boenden, men

ingen verkar vilja hålla fast vid henne. Nu återvänder hon till
Slottsbolet tillsammans med sin självutnämnda mentor, Uno, som
också är hennes lärare. Det är meningen att hon ska göra sig en
tillvaro här tillsammans med Uno, men dessa planer hotas av att
Unos alkoholiserade och våldsamma mamma kommer dem på

spåren. Hon har ouppklarade affärer med sin son och har för avsikt
att ta igen detta, här och nu ...

Doris är tillbaka i den andra boken i romanserien om hennes trassliga
och rastlösa tillvaro. Romanen är fristående, men går även att läsas i

den ordning som författaren skrev dem.

Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare
och illustratör. Hon anses idag som en av de mer inflytelserika
feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes

författarskap är alltid lika aktuellt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Detta med Doris&s=dkbooks

