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BESKRIVNING
Jag fyller lapparna med ord som kvinnorna mumlar sotiga böner i kyrkan. Så länge ett följs av ett annat
känner jag ingen rädsla, ingen ånger. Då fler inte ryms hamnar lappen bland de övriga i tennasken som jag
fick vid begravningen. Där ligger de tätt packade och ändå åtskilda, som vore de granatäppelkärnor trots att
de inte liknar sådana det minsta. Ibland undrar jag vad jag håller på med, sedan förstår jag att jag inte har
något val. Det här kommer att låta konstigt, men jag är den enda som kan berätta hur jag dog.Mary P. är 23
år gammal och studerar arkitektur i ett land regerat av militären. Hon har en pojkvän som är politiskt aktiv
och planerar en revolt. En novembernatt 1973 grips hon för statsfientlig verksamhet. Under tretton dygn
hålls hon på säkerhetstjänstens beryktade högkvarter, stället med Himlen och Minus Två. Sedan skickas
hon, några andra kvinnor och en pojke till en fängelseö. De skall städa inför ankomsten av nya fångar.
Tillvaron är utsatt, samhörigheten det enda de kan lita på. Till slut återstår bara frågan: Vem bestämmer
över ett liv?Aris Fioretos nya roman är en passionshistoria om en ung människas frihetslängtan, en
berättelse om politiskt våld och kvinnors gemenskap. Men framför allt handlar den om en kropp - dess
smärta och åtrå, dess längtan och hemligaste förvandlingar.

2
VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Mary, mother of Jesus - Wikipedia
Mary: Mary, the mother of Jesus, venerated in the Christian church and a subject in Western art, music,
and literature. Mary has been ascribed several titles ...

Mary I| queen of England | Britannica.com
Vill du berika ditt eget och andra kvinnors liv? Vill du skapa en underbar framtid för dig själv och din
familj?

Mary Mary - Home | Facebook
677k Followers, 146 Following, 1,686 Posts - See Instagram photos and videos from Mary Mary
(@therealmarymary)
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