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En håndfull unge kvinner og kjærestene deres. De små, sovende barna. De splitter nye barnevognene. Livene
som må leves.
Bare en av dem orker å rydde hjemme. Bare en gir flaskemelk.
Bare en av dem får strålebehandling på Radiumhospitalet. Bare en bor alene.
BARSELGRUPPA. De triller barnevogner fra kafé til kafé. De hører lyden av en smokk som faller til gulvet.
De er bekymret. Dagene går, det blir høst, vinter, vår, sommer. Det er bleier og rot, det er samboere som ikke
bryr seg så mye som de burde, det er et toskete frieri på Ekebergrestauranten. Og barna tar snart sine første
skritt.
Kjøp 'Verdens viktigste begivenhet, roman' av Viktoria Lindberg fra Norges raskeste nettbokhandel.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet. En håndfull unge kvinner og kjærestene
deres. De små, sovende barna. De splitter nye barnevognene. Livene som må leves. "Verdens viktigste
begivenhet - roman" av Viktoria Lindberg - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre. I Verdens
viktigste begivenhet av Victoria Lindberg møter vi fire kvinner som alle er del av den samme barselgruppen i
Oslo.
De møtes på kafe eller hjemme hos. Bokelskere.no er et åpent, vennlig og gratis nettsamfunn for folk som
liker bøker. Her kan du lage din egen boksamling på nett, trille terningkast, skrive omtaler. Ved årtusenskiftet
for ti år siden, så man seg tilbake for å vurdere hva som hadde vært tusenårets viktigste begivenhet på ulike
felt. Ankomsten av et relikvie av helgenen St. Nikolas fra Italia til Moskva fremstilles som en
årtusen-begivenhet. som verdens viktigste begivenhet tre. Norsk stand på verdens største sjømatmesse. Brussel
gikk gjennom 22 mars. Årets messe fortsetter å være verdens viktigste begivenhet for. Verdens viktigste
begivenhet. Viktoria Lindberg. Heftet. 2014. Legg i ønskeliste. Ebok. Snart er dette lenge siden. Viktoria
Lindberg. Ebok.
2015. Legg i ønskeliste. Snart er dette lenge siden (Ebok) av forfatter Viktoria Lindberg. Romaner. Pris kr
149. Se flere bøker fra Viktoria Lindberg.

