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BESKRIVNING
#kvinnofrid handlar om Marina som bor i Huddinge. Det är hon som för ordet i den här romanen. Det är
med hennes ögon vi ser allt, från det att hon från första början får kontakt med Göran på nätet och de
bestämmer sig för att träffas. Hon anar inte att han är en berömd och högaktad polis och att han samtidigt
har andra kvinnor som han behandlar illa. Vi följer nära alla de gånger som Göran kommer hem till henne,
vi får antydningar om hans övergrepp och hur hon hanterar dem hos sin psykolog flera år senare när Göran
blir dömd och så småningom frigiven.Detta är en närgången och nervig berättelse om hur Marina tänker,
hur hon resonerar med sin bästa väninna, hur hon ser på livet, på kärleken, på spänning. Vi får bakgrunder:
män hon haft tidigare, föräldrarna, saknaden efter hennes lillebror som dog tidigt. Men mest av allt får vi
hennes kamp mot att bli trampad på.Stig Hanséns pjäs Operation Värdegrund framfördes 2013 på
Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och 2014 på Stora Teatern i Göteborg. Den handlar om polischefen
Göran Lindberg som förgrep sig på ett stort antal kvinnor och som dömdes till sex års fängelse för det.
#kvinnofrid är en fiktionaliserad och fristående fortsättning på den berättelsen. Stig Hansén, född 1954 i
Malmö, nu bosatt i Stockholm, är författare och frilansjournalist på heltid sedan 1980. Han bokdebuterade
1982 och har skrivit en lång rad romaner, reportageböcker, thrillers, noveller, debattböcker, pjäser,
porträtt av politiska tänkare och musiker och journalister och skådespelare och böcker om konsten att
skriva.2017 kom han med den starkt lovprisade Birgitta Ulfsson med och mot min vilja och den lika
hyllade Sista sången från Möllevången . Om den senare skrev Bibliotekstjänst: Malmö paradoxernas stad,
här lever ont och gott sida vid sida har fått ett mycket läsvärt och kärleksfullt porträtt att glädjas åt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Safe Homes & Care - Home | Facebook
220 kr Bokbörsen: Från griffeltavla till IT : ett strövtåg genom Huddinges skolhistoria : uppsatser,
skrifter, intervjuer och bilder / sammanställda av ...

#kvinnofrid roman | Stockholms Stadsbibliotek
Agenda: Jämlikhet. 4 319 gillar · 32 pratar om detta. ORGANISERA DIG FÖR JÄMLIKHET
hjälper dig att gå från ord till handling. Din eventkalender...

Huddinge - Sveriges bästa priser och sortiment
Här finns vi också. Bloggar; Facebook; Twitter; Kontakt
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