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Kärlek, dramatik och systerskap
Åsa Hellbergs nya underhållande romanGloria är fylld av stora känslor, människor som funderar på vad de ska
göra av resten av sitt liv och en och annan diva.

Gloria har panik.
Hon är Stockholmsoperans mest självlysande stjärna men nu ska hon repetera Carmen – mot sin gamla kärlek
Dominic. Han, som lämnade henne för att göra internationell karriär, är tillbaka. Gloria inser att det kommer
att påverka hennes behagliga liv på ett sätt hon inte alls planerat för. Som 53-årig sångerska borde hon tänka
på pension snarare än på passion.
Även hennes lillasyster Agnes liv är omtumlande. Hon är flygkapten och i vanliga fall lugn och balanserad,
men när äktenskapet krisar flyr hon hem till Gloria. Systrarna har alltid stått varandra nära även om de är
väldigt olika. För första gången sedan de var små umgås de nu dag som natt. Saker från barndomen kommer
upp till ytan och medan de gräver i sitt förflutna växer dramat på Operan, både på scen och privat. Rollfiguren
Carmens öde vävs samman med Glorias eget liv på ett högst dramatiskt och oväntat sätt.

Om Gloria:
"Pigg relationsroman om medelålders kvinnor, med mycket Stockholmsmiljöer och nutidskänsla." Lotta
Olsson, Dagens Nyheter

"Faktum är att jag är fast i boken redan vid ouvertyren. ... Gloria, den är en riktig fullpoängare! Jag är mycket
glatt överraskad och jag tycker att den här boken har det mesta av allt." Uppsala Nyheter
"Åh, jag bara älskar Åsa Hellbergs nyutkomna bok Gloria. Jag blir alldeles varm inombords och bara ler.
Gloria har ”det”. Med ”det” menar jag en fantastisk känsla, timing och story. Alla delar på rätt plats och jag
faller pladask." Erik Hultgrens bokhandel, blogg
"Just nu släpps det många bra böcker. En sådan är Gloria av Åsa Hellberg. Jag har läst hennes tidigare, men
undra om inte denna är den absolut bästa?? Stort gilla på denna i allafall.
En trevlig och härlig relationsroman med både glädje och motgångar. Kärlek, systerskap och vänskap,
samtidigt som vi får följa livet på Operan. En finfin bok att njuta av!" Boklusen, blogg
"Åsa Hellberg skriver romantisk feelgood med mycket humor och värme och romantik, böcker som också
torde tilltala många romanceläsare." Romanceportalen, Elisabet Nielsen
"Hellbergs roman är händelserik, fartfylld, spännande, rolig, romantisk och full av sex. Starka kvinnor och
suktande män varvas med
starka såväl som undangömda känslor." BTJ
"De många trådarna binds ihop på ett övertygande sätt och denna roman innehåller kärlek, sex, avund, humor
och det nesligaste förräderi. Sålunda allt som man kan förvänta sig av en bok i denna genre. Ju längre in i
boken jag kom, desto svårare var det att lägga den ifrån sig den på kvällen när jag skulle sova." Mina skrivna
ord, blogg
"Jag rekommenderar absolut den här boken till alla som tycker om den här genren. Och den här boken är helt
fristående från Åsas tidigare böcker, men jag rekommenderar även hennes tidigare utgivning." Bims blogg
Åsa Hellbergs Gloria är enligt omslaget "en kärleksfull roman om kvinnor mitt i livet.
" Det är en beskrivning som stämmer bra. Har du läst och gillat författaren förr lär du inte bli besviken och
kan i vanlig ordning vänta dig lagom mycket feelgood." Blekinge Läns Landstidning
"Rekommenderas feelgoodromanen Gloria av Åsa Hellberg som är en berättelse om kvinnor mitt i livet och
om hur det är att vara operastjärna." Arvika nyheter

Se flotte bilder og få mer informasjon om fasilitetene på Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, Puerto
Rico. Bestill ferien i dag på apollo. Sølvguttene og Røa kirkes kammerkor fremfører «Gloria» av den
italienske komponisten Antonio Vivaldi. I tillegg får du høre utdrag fra Louis Viernes «Messe.
SKYGGEBARNA. De er barn som drømte om et nytt liv i Norge. I stedet blir gravide tenåringer tvunget til
sexsalg, mens barn blir banket og holdt som slaver. You'll Newer Walk Alone Sangen Anthem fra Chess
Gloria fra Mess i F-dur Hands of Mercy Israel. Barmhjertige hender - Hands of Mercy Norge. Hands of Mercy
Israel er en humanitær organisasjon (registrert i Israel som Amuta) som driver. Finn adjektiv. Oppgave. Gå inn
på ordboklenken under og finn ord på spansk som beskriver mennesker og ting. Se flotte bilder og få mer
informasjon om fasilitetene på Villa Magna, Puerto Rico. Bestill ferien i dag på apollo. H 3 KullFødt 13
mai.2017 - 3 Uker 3 Dager. G 3 KullFødt 02.05.

2017 - 5 Uker. F 3 KullFødt 18.04.2017 - 7 Uker. D og E kull flyttet til Kullsiden Her finner du god
inspirasjon, samt klassiske- og moderne lamper til ethvert hjem. Vi fører en rekke kjente merkevarer du kan
velge blant. Velkommen til sigarens fascinerende verden! Her finner du informasjon om alle de store cubanske
sigarmerkene. Historiske fakta, viktige begivenheter og et utvalg av.

