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BESKRIVNING

Ta itu utkom första gången 2003. Romanen utspelar sig i slutet av 70-talet i en norrländsk kuststad där
Maria lever ett till synes lyckligt och välordnat liv med sin man Anders och deras två barn. Hon jobbar
deltid för att kunna studera konsthistoria på distans, men varken Anders eller barnen har någon förståelse
för hennes vilja att göra något annat. Och distansstudierna i Umeå blir inte riktigt den förlösning hon
hoppats på. Maria har svårt att stå emot det tryck som hon upplever från omgivningen. Hennes rädsla för
att misslyckas blir allt större, och osäkerheten omvandlas alltmer till destruktivitet. Maria drar sig undan,
hon dricker i smyg, som tröst och flykt, och hamnar utanför familjens cirkel. Sammanbrottet kommer
sakta men oundvikligt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ta itu - Wikipedia

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Verb . ta itu
med. sätta igång med

Ta itu - Kristina Sandberg - pocket (9789113073354) | Adlibris Bokhandel

synonym ta itu med, korsordshjälp ta itu med, saol ta itu med, betydelse ta itu med, vad är ta itu med, ta itu
med stavning,ta itu med betyder, annat ord for ta itu ...

Ta itu med vårdskatten i budgetarbetet, Alliansen! | Dagens Samhälle

LEDARE. Rättegången mot Rakhmat Akilov är snart över. Ett ohyggligt brott summeras, målsägare har
berättat om sitt lidande, man ryser av bilderna och ...
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