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Glatta livet Birgitta Stenberg Hent PDF Världen är en kaotisk plats. Den är fylld av förvecklingar och intriger
som överstiger allt förstånd. Och alla människor har sina egna bekymmer. Som den trevliga gamle mannen

som av en slump blir inlåst på ett livstidsstraff. Eller den anonyma damen som en dag drabbas av så
våldsamma lustar och passion att hon inte kan göra något annat än att försöka uttrycka den, men med

förödande konsekvenser. Eller prästen som verkar ha tappat tron. Tills han en dag hittar en dikt. Och dikten
förändrar allt.

Världen är en kaotisk plats. Men det är också en plats som kan innehålla skönhet, humor och glädje.

Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare och illustratör. Hon anses idag som en av
de mer inflytelserika feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes författarskap är alltid lika

aktuellt.
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