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Jens Svanström kämpar i motvind för att göra sig ett namn i Göteborgs indievärld. När han börjar skriva
kaxiga krönikor om jämställdhet och mansvälde händer något. Genombrottet är ett faktum och snart har han
landat jobbet som chefredaktör för en av stans gratistidningar. Ambitionerna är stora tidningen ska vara
modern och feministisk, den ska förändra världen. Men varför sprids det rykten om Jens? Om tjatsex. Om

gränslöshet. Rena övergrepp. Jens är ju snäll. Du hittar hans dator slängd på trottoaren. Varför ligger den där?
På datorn finns två dokument: en dagbok och en roman. Du börjar läsa. Henrik Bromander är född 1982 och
bosatt i Malmö. Bara en kram avslutar hans romantrilogi om maskulinitet i vår tid, som inleddes 2014 med
Riv alla tempel om kroppsbyggaren Johan, och som 2016 följdes av Vän av ordning om näthataren Joel.

Det är en roman om sprickan mellan den yta vi vill visa upp och de monstruösa krafter vi försöker tygla inom
oss. BLI MEDLEM NU.

Kram

0601 Tack Gunnel det är nog bara en tursam bild eller så var det för många solrosfrön . Gilla Gillad av 1
person. Composition 100 Cotton Dimensions 67 x 22 in Handwoven by our NGO located in Cambodia. Bara
en kram. Henrik Bromander demonterar inkännande men skoningslöst skeva mansbilder i nya romanen Bara
en kram. Nämen om du ska ta tag i kost och motion nu så kanske jag ska hänga med fast hemma i Lund då.
Pris 106 kr. Henrik Bromander är född 1982 och bosatt i Malmö. I Bara en kram fäster Bromander blicken på
den urbana politiskt medvetne mannen som kan de sociala koderna in i minsta detalj men som inte alls kan
förstå sig själv. I Bara en kram fäster Bromander blicken på den urbana politiskt medvetne mannen som kan

de sociala koderna in i. Anti Age kräm Bara en pusselbit i att bromsa åldrandet. Det kommer att bli
superintressant. kram betydelser och användning av ordet. Bara en kram book. Den litterära ambitionen höjs

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Bara en kram


ett snäpp i den tredje av Henrik Bromanders romansvit på temat manlighet. Titel Bara en kram Författare
Henrik Bromander Johan Joel och Jens. Utförlig titel Bara en kram Henrik Bromander Språk Svenska.
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