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RFSU - JULKLAPPSTIPS! Nu kommer boken ”#MeToo – Så går vi.
Vad menade kvinnan i affären egentligen med rätt person? Vad är det som händer i skrinets speglar? Och
vad har skrinet för koppling till den söta killen på Gengången 1? Bella går en teaterkurs på Gamla Ekmanska
Teatern på höstlovet. En anrik teater med knarrande golvtiljor och tjocka, röda sammetsridåer. Ryktet säger
att det . Hjärta av damm. KAPITELBOK. — Vad är det? viskade Shirin. — Där! sa jag. Jag fick inte fram
något mer, utan lyfte bara handen och pekade darrande på en . Magiska saker kan hända. Ingelin
Angerborn i högform i en rolig, tänkvärd, snabbläst och magisk bok som ställer allt på ända. En rad terrordåd
drabbar Stockholm. Två främlingar möts och ljuv musik uppstår. Nu börjar en hisnande historia. Bernt
Danielsson är författare, konstnär och vinskribent. Ingelin Angerborn är en av Sveriges mest populära
författare. Hennes böcker är storsäljare bland barn. Påpassligt föreligger nu två #metoo-antologier med
vittnesmål och vägar framåt. Och längst bak i boken ”Me too så går vi vidare, röster redskap och råd” finner .
Katarina Wennstam har intervjuat unga sexualförbrytare för att få reda på hur de tänker; psykologer som
diskuterar hur samhället kan bemöta en våldtäktsman; jurister och poliser som beskriver hur de resonerar i
våldtäktsmål. Lilla livet är en intim, personlig, intensiv och omskakande berättelse om den ofrivilliga
barnlösheten. Inget är effektivare för att oskadliggöra en kvinna.” Flickan och skammen är ett kritiskt
reportage om ryktesspridning, sexualitet och skam, skriven i samma anda som de banbrytande böckerna
Flickan och skulden och En riktig. #metoo Så går vi vidare är ett samtidsdokument över en rörelse som
sällan skådats i Sverige och världen. Bokens syfte är att hålla debatten vid liv och även . metoo – Så går vi
vidare släpps den 12 december med journalisten och författaren Alexandra Pascalidou som huvudredaktör.
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I Flickan och skulden redovisar Katarina Wennstam, tidigare kriminalreporter på SVT, ett förkrossande
material kring ett antal uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. Nu kommer en bok om #metoo – två månader
efter rörelsen drog igång. Som redaktör till 'Metoo – Så går vi vidare – röster, redskap och råd' . Ta det som
en man – hur fan gör man det? Köp boken me too : Så går vi vidare Röster, redskap och råd av (ISBN
9789188529848) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr . De älskande är
den femte och sista delen i Blodregn, en släktsaga inspirerad av fornnordisk tradition. Det är en mästerlig
berättelse om kampen för överlevnad i en inte helt orealistisk framtid. Lava förlag släpper boken metoo – Så
går vi vidare 12 december med journalisten och. me too – så går vi vidare – röster, redskap och råd.
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