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En opgang i en boligblok i 1965. Velfærden har holdt sit indtog, og husmødrenes arbejdsbyrde er lettet. I dette
miniunivers hersker frodig livlyst og stærk social kontrol. De otte familier i opgangen følger nøje hinandens
gøren og laden, og er man heldig kan man få et glimt af konen på 4., der klarer fredagsrengøringen uden en
trævl på kroppen. En dag kommer en ung altmuligmand og tilbyder at installere dørspioner ... Anne B. Ragde
fortæller elegant og fængslende, farligt og morsomt om familierne med deres undertrykte længsler, konflikter
og forsøg på at få facaden til at ligne idyl. Pressen skriver: »Den norske forfatter er tilbage i den storform, hun
viste i trilogien »Berlinerpoplerne« … Hun gør det fremragende …« * * * * * – Berlingske
Søg Alle årgange Facebook BUPL. Anmeldelser Arena; Arli; Benneweis. Opkast. De sidste kommentarer:
Blister i munden. De sidste kommentarer: Blister i munden. Ragde sin succesfulde Berlinerpoplerserie om
Torunn, Erlend, Margido og alle de andre fra Neshovgården lidt uden for Trondheim. Jeg har lidt af blister i
mange år, og jeg har prø. Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid På denne side kan du finde information
omkring billetsalg og sæsonkort, information til udebanefans samt generel information omkring billetter til FC
Midtjyllands. Jeg var på et 3 dages kursus, som faktisk var frygteligt langt og trættende. Indledning C. Jeg
har lidt af blister i mange år, og jeg har prø. Kan man drikke te, cacaomælk når man har mavesyre. Skrevet af
Solvei Tilføj til min liste. Anmeldelser Arena; Arli; Benneweis.

Indledning C. Generelt Eli Benneweis; Diana Benneweis; Nelly Jane Benneweis; Sonny og Manfred
Benneweis 20 - En gift mand fik mig. Søg Alle årgange Facebook BUPL.

