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Agneta Pleijels nya roman, en fortsättning på Spådomen, bygger på minnen av den unga kvinna som från
60-talet och framåt var hon. En omodern etta i Haga i Göteborg och ämnet litteraturhistoria är startpunkten
och studierna går bra. Men hur kommer man åt livets honung? Ryms livet verkligen i litteraturen?
Vad vill männen? Hur matcha önskningarna som stiger ur deras dröm om kvinnan? Hur ta sig ut ur ett
äktenskap som inte är ens eget, utan föräldrarnas? Det är lätt att gå vilse i allt som är outsagt. Men det är vad
hon vill hitta språk för, i böckerna, i de många kärleksrelationerna, i tilltron och tvivlet på sig själv.
Hon är karsk, ömtålig och ensam. Mannen är han som måste utforskas. Frågorna tätnar om var gränsen går
mellan ett du och ett jag, (och mellan kropp och själ). Doften av en man är en laddad, vacker och skarp
berättelse om en ung kvinna som vill forma sitt eget liv och längtar efter att ta språnget och börja skriva.
Oppdatert 10. august 2016 Etter å ha blitt brukt til diverse typer rengjøring i over 140 år, vil nok den
karakteristiske duften av grønnsåpe for mange. Muggsoppallergi - en vanlig årsak til astma. Går du rundt med

rennende nese og kriblende hals? Da er det ikke nødvendigvis pollenallergi du lider av. Det kan. Bruk einer
mot muggsopp. Kan einer, som vokser vilt over hele Norge, være løsningen på problemer med muggsopp i
hus? Sett noen kvister på steder der. Den sterke duften gjorde at reinfann også ble anvendt innen
trolldomsmedisinen. Tyskeren Otto Brunfels skriver bl.a. at man skal anbringe barnet i røyken fra. Mange
insekter tiltrekkes av blomster, og de fleste insektsamlere begynner sin karriere på blomsterenga. Her finner
man sommerfugler, veps, bier, humler, fluer. I hodet mitt lå dette an til å bli en rolig uke. Men så tok jeg en
kikk i kalenderen min, og - oooops! der var det fullt, gitt! I alle fall hvis vi ser bort i fra. Ja, vi elsker grillmat!
Det norske folk strømmer til griller i bygd og by, og den liflige duften av nystekt grillmat, spicy marinade og
småsvidde pølser sprer seg. Ved å bruke sansene, kan du finne ut en del om helsen din.
Husk bare at det vil være nesten umulig for en amatør å avgjøre om urinen er normal. Både.
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