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När Monica fyller trettiofyra börjar det mest omtumlande året i hennes liv. Inte nog med att hon blir chef för
hela avdelningen. Hon fattar också ett direkt livsavgörande beslut: hon vill bli mor, så snart som möjligt.
Monica lever ihop med en annan kvinna. Men hon vet precis vem hon vill ha som far till barnet. Han heter
Erik och arbetar på samma våningsplan som hon.
Det hela är dock inte så enkelt som Monica tror. Erik har också känslor. Och själv får hon känslor hon inte
hade väntat sig. Är hon på väg att komma ut åt andra hållet?
Erik och Monica turas om som berättare och för ordet i vartannat kapitel i denna lättsinniga roman från
dagens Stockholm, en stad där kärleken bor granne med cynismen.
Monica lever tillsammans med en annan kvinna och definierar sig själv som lesbisk. Men det gör hon också
delvis av politiska och ideologiska skäl. Hon ser det som ett sätt att göra motstånd mot ett patriarkaliskt
system där mannen är samhällets norm.

Monica och Martina är lyckliga tillsammans, och de älskar varandra varmt och uppriktigt utan att någon av
dem ifrågasätter förhållandet. Och varför skulle de göra det?
Också när Erik har intagit en mer eller mindre permanent plats i Monicas liv känner hon sig som Martinas
partner och vill så förbli.
Erik och Monica är arbetskamrater. Erik är uppenbart attraherad av Monica och fortsätter flirta med henne
också sedan han fått veta att hon lever ihop med en annan kvinna.
Monica tycker bra om Erik.
Hon ser på honom som en vän och vågar därför be honom ställa upp som donator, så att hon kan bli gravid.
Både Erik och Monica är omedvetna om att de leker med elden och inser det inte ens när deras relation har
vridits hela varvet runt från vänskap och kamratskap till het erotisk passion.
Karl Nordlander har blivit känd för underhållande och kunskapsrika reseskildringar som En gringo i Bolivia
och En långnäsa i Malaysia. I Stickspår i Stockholm tog han oss med på vilda vardagsäventyr i en stad fylld av
hemligheter. Den delvis självbiografiska barndomsskildringen Erik och dagsnyheterna fick recensenterna att
tala om en tänkbar framtida klassiker. Erik och Monica är Karl Nordlanders andra roman.
Velkommen til Stryn sommerski senter Sesongstart 01.06.2017 Sesongslutt 09.07.2017. Stryn Sommerski er
et alpinsenter på Strynefjellet 45 km øst for stryn sentrum. Jul i Nord-Odal gjennom 27 år: Her er en komplett
oversikt over alle artiklene i Jul i Nord-Odal gjennom 27 år. Du kan klikke deg rett inn på hver. Litteratur
Marte meo; Marte meo metoden: Marte meo grundbok Forfatter Maria Aarts, oversatt av Lone Bakke og
Pernille Roug Trykt: Harderwijk; Aarts Productions, 2000 Godkjente spesialister i anestesiologi. Sist
oppdatert 30.5.
2017 med 2 002 godkjenninger gitt tom. 29.5. 2017 Spesialistgodkjenningen forutsetter gyldig. Lars
Karlsson, Jörgen Sundeqvist, Mogens Bækgård, Arne Johnson, Fiin gammel Aargang, Håvard Svendsrud,
Reidar Opsal, Linda Nygård, Kåre Jørve Alt du trenger å vite om festivaler – året rundt. Hjem; Norske
festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler. Her finner du en komplett.
Vår lille prins kom til verden 5. februar 2017 på Hammerfest sykehus. Erik veide 3.100 gram og var 48 cm
lang. Vi vil takke jordmor Mette Ek for god. Aktuelt: Regjeringen foreslår omfattende endringer av
barnevernloven Cause på Facebook Gruppen til Familiens Selvstendige Rettpå Facebook Ole Texmo: Hva er
galt. Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll.
Søndag 17. januar var det 25 år siden Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.
PROGRAM.
VINTERMYGGEN VÅREN 2017 : Høsten 2015 startet vi nok en spennende serie med konserter på Connect
Klubbscene i regi av Vintermyggen.

