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Arabesk Birgitta Stenberg Hent PDF Loulou är en ung kvinna med många identiteter. Hon använder olika
namn för att skydda sig från ett förflutet som kan hinna ikapp henne. Men också för att hela tiden vara en
kameleont, aldrig visa sig svag. Tillsammans med sin mentor, författaren och kritikern Uno, försöker hon få
tillvaron att gå ihop i den lilla småhålan som de bor i. Men Unos förflutna hinner istället ikapp honom när
hans alkoholiserade mamma, Ulla, som en gång var en stor skådespelare, kommer på besök. Tillsammans
måste Loulou och Uno gör något för att få tillvaron att återgå till vad den en gång var, men även Loulous
otrygga, rastlösa natur utgör ett destruktivt element mot sin egen trygghet ...
Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare och illustratör. Hon anses idag som en av
de mer inflytelserika feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes författarskap är alltid lika
aktuellt.

Loulou är en ung kvinna med många identiteter. Hon använder olika
namn för att skydda sig från ett förflutet som kan hinna ikapp henne.
Men också för att hela tiden vara en kameleont, aldrig visa sig svag.
Tillsammans med sin mentor, författaren och kritikern Uno, försöker
hon få tillvaron att gå ihop i den lilla småhålan som de bor i. Men
Unos förflutna hinner istället ikapp honom när hans alkoholiserade
mamma, Ulla, som en gång var en stor skådespelare, kommer på
besök. Tillsammans måste Loulou och Uno gör något för att få
tillvaron att återgå till vad den en gång var, men även Loulous
otrygga, rastlösa natur utgör ett destruktivt element mot sin egen
trygghet ...
Birgitta Stenberg (1932 - 2014) var en svensk författare, översättare
och illustratör. Hon anses idag som en av de mer inflytelserika
feministiska röster som kom fram under 60-talet, och hennes
författarskap är alltid lika aktuellt.
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