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BESKRIVNING

"Jag hälsade häromdagen på hos en väninna, som har en vacker våning, en duktig make som är konstnär på
lediga stunder och två ungar med varningar och underbetyg på hösten och en märkvärdig förmåga att klara
skrivningarna efter påsk. Men hemmet verkade vanvårdat och hon själv förgrämd. Har du ledsamheter,
undrade jag. Inte precis, svarade hon. Men allt kunde ha varit annorlunda. Om jag hade gift mig med Bertil
den gången du vet, fast jag håller förstås kolossalt mycket av Arne ... Och tänk om vi inte bott på landet,
när jag var liten ... om jag fått komma ut och resa och röra på mig ..."I början av 1951 började
skådespelerskan och författaren Birgit Tengroth skriva krönikor i veckotidningen Året runt. Kontakten
hade förmedlats av Albert "Abbe" Bonnier som uppmanat henne att skriva ett kåseri på försök. Uppdraget
gällde att skriva för kvinnor om kvinnor. Inspirationen hämtade hon ur sitt eget liv, vad hon läser, ser och
hör, bekantas funderingar och later. På ett personligt, livligt sätt kommenterar hon olika slag av
kvinnofrågor.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lever tjocka människor längre än smala? - traningslara.se

Livslängden i Sverige ökar stadigt. Det finns dock stora skillnader mellan olika sociala grupper. Gifta
lever längre än de som inte är gifta.

Att leva som "häxa" och utöva en naturreligion.. | Tarotguiderna

Det är sedan länge känt att kvinnor lever längre än män. ... På den här bilden ser vi en smart kille som ger
allt för att se ut som en häxa.

Än lever häxan / E-bok - kulturivast.elib.se

Vem vill inte leva ett ... forskarna studerade befolkningen i de blå områdena kom de fram till att det är en
rad olika saker som gör att de lever längre än på ...
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ÄN LEVER HÄXAN

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84N%20LEVER%20H%C3%84XAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84N%20LEVER%20H%C3%84XAN&ln=se
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