Tvätta själ
Utgivningsdatum:

2016-04-24

Kategori:

Poesi av särskilda poeter

ISBN:

9789188187093

Upplaga:

1

Förlag:

Ebes förlag

Antal sidor:

89

Författare:

Emma Berglund

Tvätta själ.pdf
Tvätta själ.epub

Emma Berglund är född 1977 och uppväxt i Västergötland. Efter universitetsstudier i Närke flyttade hon 2001
till Ångermanland. Idag bor hon tillsammans med hustrun och fyra katter utanför Härnösand, granne med
skog, åker och hav. Redan tidigt var Emma den som lyssnade till vänners bekymmer och efter att en av
vännerna på högstadiet påpekat att man faktiskt kan jobba med sådant, bestämde hon sig för att det var så det
fick bli.
Så efter några år på universitet och lite klassiska serviceyrken, som butiksbiträde och servitris, gav hon sig in
i hjälpbranschen. Fram till idag har det varit jobb inom socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning. Just nu
jobbar hon deltid för att kunna lägga mer tid på hem och trädgård och för att satsa på drömmen om
självhushåll.
Emma har haft en kärlek till det skrivna ordet sedan hon lärde sig läsa och skriva. Under uppväxten var hon
en bokmal, svenska var favoritämnet och skriva dikt och vers har hon gjort sedan lågstadiet. Då skrev hon på
rim, men det är numera ett sällsynt undantag. Nu är det skrivna ordet, dikten, ett sätt att hantera de delar i livet

som inte vill verbaliseras. Något som följer rytm snarare än form.
Ute efter nya tv-seriekickar. Här får du veta hur forntidens människor dyrkade sina gudar, spådde in i
framtiden och skyddade sig från faror. Jag tycker det brukar vara bäst att börja med att schellackera alla
kvistar först. Lina med fibula aplasi.
grymt bra text, hjälpte mig så mycket i min sista inlämning på högstadiet. En introduktion till forntidens
ritualer och traditioner. Här får du veta hur forntidens människor dyrkade sina gudar, spådde in i framtiden
och skyddade sig från faror. Här är 13 smarta tips som gör att du får ett snyggt och perfekt resultat.
År 2012 dök order Vattkoppsparty upp i språkrådets lista för nyord.
Waldorfskolorna grundades av Rudolf Steiner i början på 1900-talet.
Här är de 25 bästa serierna på Netflix 2017 som du kommer att sträcktitta på. ' -Eva Klingström
Mentolkristaller skapar en frisk och intensiv doft i bastun. Ska du tapetsera. Att på kirurgisk väg göra en så
kallad benförlängning är ett sätt att korrigera medfödda missbildningar. se Islams syn på sjukdom, lidande och
livets slut av Mustafa Malaekah Ett ämne som alltid engagerar mig är acne, men något som det pratas väldigt
lite om är vuxenacne. tack. Detta är ett ganska så långdraget ingrepp som kan ta upp till ett år att genomföra.
Vid några tillfällen så har jag, tillsammans med min familj båtluffat i Cykladera i grekiska övärlden.

