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ÅRETS BOG I 2016. Solgt over 280.
000 alene i Sverige. Nr. 1 på bestsellerlistens top ti. Der er noget som ikke stemmer er en hjerteskærende, rå
og ærlig beretning om skilsmisse – og om at tabe sig selv for en stund. Martina Haag skriver så godt, at man
virkelig er med i processen. Stor applaus for dette værk.
- Bogvægten Der er noget som ikke stemmer, er en af de bedste bøger, jeg længe har læst. Jeg kunne helt ind i
hjertekulen, mærke den tomhed og angst Petra følte. Martina skriver råt for usødet om de sider, der viser sig,
når man bliver bedraget og vraget af det menneske, man er tættest på. - Bogblogger En usædvanlig stærk
skilsmissehistorie ... Martina Haag formår at beskrive denne skilsmisse, så selv dem, der aldrig har oplevet
noget lignende, bliver dybt involverede".- Lotta Olsson, Dagens Nyheter .... den mest gribende
skilsmissefortælling, jeg har læst. Den har en total, ubønhørlig ærlighed om oplevelsen af at blive bedraget,
afvist og dumpet af den, man elsker. Helt alvorligt ... Under de hylende morsomme formuleringer og den
allestedsnærværende galgenhumor er der også en betagende afgrund af sorg. - Jens Liljestrand, Expressen
Petra havde en mand og to dejlige sønner. De levede et lykkeligt liv, og Petra troede, at det skulle holde for
evigt. Men det er Klara og Anders nu, og har det været i forfærdeligt lang tid, uden Petra vidste det. Petra tager
alene til en simpel vandrehytte i de svenske fjelde. Hun vil forsøge at skrive noget om noget. Hun prøver at

rekonstruere, hvad der skete inden hun tog afsted, men i stedet for at komme videre, dykker hun kun dybere og
dybere ned i sin exmands rød-ternede jakke for at søge støtte og trøst. Den bundløse sø kalder på hende.
Martina Haags usædvanlige skilsmisseroman skildrer både fortvivlelsen og vreden ved at miste den, man
elsker, men også de små lyspunkter og hverdagens humoristiske øjeblikke. Selv når man tror, det hele ser mest
sort ud, kommer man alligevel op til overfladen igen.
Etymologi. Der er udvalgt tre kandidater af de modeller som i. juni 1953.
21 - Skovhugger II - Lars Skrevet af Anjapigen | 19-11-2016 00:01:03 (Gang bang) 'Jeg er havnet i en
usynlig cirkel på gulvet som danner mur om mig, en. § 2 Regeringsformen er indskrænket. Danmarks Riges
Grundlov nr. 21 - Skovhugger II - Lars Skrevet af Anjapigen | 19-11-2016 00:01:03 (Gang bang) 'Jeg er
havnet i en usynlig cirkel på gulvet som danner mur om mig, en.
22 - En quicky i toget Skrevet af denkaadekyk | 29-04-2018 00:01:21 (Offentlig) ‘Du får da trykket noget på
de knapper, er du forfatter. ’ ‘ Ikke. 10-01-2018 ÅRETS MODEL 2017. Sidst, det kom frem, var, da. Sidst,
det kom frem, var, da. Digteren Pia Tafdrup tror, at mange ægtepar med tiden får det som hun og hendes
ægtemand siden 1978: De bor sammen, er rigtig gode venner og glædes. 22 - En quicky i toget Skrevet af
denkaadekyk | 29-04-2018 00:01:21 (Offentlig) ‘Du får da trykket noget på de knapper, er du forfatter. *
Huslejen i almennyttigt boligbyggeri * Fraflytning * Beboerklagenævn * Skal der lokal afgift på biler .
Ikke desto mindre er det et spørgsmål, man må stille ovenpå sidste uges rapport, hvor Instituttet på baggrund
af egne studier af debatter på Facebook. Irsk folkemelodi Tekst: Jens Bjørn/Jens Memphis Jeg er ikke som de
andre, jeg er noget for mig selv.

