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Stark debut om tre kvinnors öden I generationer har kvinnorna i Tovas släkt plågats av odugliga och ibland
misshandlande män. Fattigdom, våld och sprit tillhör vardagen. På den lilla ön utanför Kaskö i Österbotten är
havet ständigt närvarande, som en livgivande kraft men också som ett hinder mot omvärlden. Tova och de två
barnen är på flykt i natten. En gång var hon lycklig och förälskad och livet låg framför henne. Men det dröjde
inte länge förrän mannen visade en annan sida. Till slut förstod Tova att hon måste ge sig av om hon och
barnen skulle överleva. Hennes egen mamma Mari fick aldrig chansen till ett eget liv. Hon var inte något

önskat barn, hon misslyckades i skolan och ansågs enfaldig. Hårt arbete i hushållet, ansåg man, var det enda
hon dög till. När hon födde Tova utanför äktenskapet blev hon för all framtid fast i det kärlekslösa och påvra
föräldrahemmet. Men hos Tova finns kraften att bryta upp från ett destruktivt liv. Med hjälp av en väninna

går färden till Helsingfors.
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som frukten av ett livs försorg. Plötsligt kom det två böcker på en gång efter en himla massa månaders nåja
fyra för att vara exakt väntan damp äntligen Stephan MendelEnks Tre apor in på biblioteket samtidigt som
Josephine Sundströms Vinteräpplen. Nar jag vaxte upp sa hade vi i tradgarden bade sommar och aven
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vinterapplen som vi forvarade svalt och som holl sig till jul Dessutom Viktoriaplommon och en paronsort
som jag aldrig hittat igen.Den smakade liksom banan eller nagot sant. Signed and dated. Play Play Play Buy
Download Play. Det allra bästa är du värd. Som mormor och farmor läser jag även barnböcker. Vinteräpplen. I

generationer har kvinnorna i Tovas släkt plågats av odugliga och ibland misshandlande män. Object
17328958. Jag slår in paket och mumsar i mig pepparkakor och dricker julmust. Poster med ett kollage med
vinteräpplen. Poster med ett kollage med vinteräpplen. Så vi plockade in lite granris och frostade äpplen.
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