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Fri kärlek är en fristående fortsättning på Julia Thorells debutbok Juni. Hon gör här nedslag i historien, från
slutet av 1800-talet då uttrycket ”fri kärlek” kom, till slutet av 1900-talet då den sexuella revolutionen startade.
Idag skulle vi kanske kalla de flesta relationer fria. Men finns de verkligen? Hur ser de i så fall ut? Vi får följa
Juni på nya äventyr i hennes sökande efter kärlek. Hur ska man hålla ihop relationer när banden som binder
oss samman är sköra som sytråd och egentligen bara består av en känsla? Och vad gör man när man känner sig
så ensam att man börjar dejta ett björndjur? Det här är frågor som Juni försöker besvara på sitt eget sätt. Boken
börjar med att hon avslutar en parrelation och snurrar runt i dejtingdjungeln.
Röster om debutboken Juni:
"Stjärnor som Joanna Rubin Dranger, Marjaneh Satrapi och Liv Strömqvist har fått en lovande efterföljare i
Julia Thorell. Med tonträff och humor, utan bitterhet, sätter hon ljus på smärtsamma minnen av ett barns
utsatthet. " Amelia

"...Julia Thorells dramatiskt raka, bångstyriga Juni är en direkt drabbande ny bekantskap." Arbetarbladet
”Hennes bilder har den rätta tempen, tempot och svärtan och hennes dialog är både rapp och har en skön
humor. Allt som gör henne till en fullfjädrad seriemakare.” Tidningen Ångermanland
"Huvudpersonen Juni i Julia Thorells debut för också en kamp för att accepteras - hon slits mellan sitt
duktighetskomplex och viljan att passa in med sin färgglada hippieuppväxt på Konstfack bland de svartklädda
kamraterna och deras Apple-apparater. Det går så där. Hon får också utstå spott och spe för att hon inte fogar
sig i ledet - inte minst för sina urringande toppar." Expressen

Vakre dikt vi har brukt i bryllup, om kjærlighet, samhold og nærhet. Et dikt kan sette ord på følelsene og gjøre
bryllupet ekstra spesielt. Russia’s Eco-Miracle. More than half of the food in Russia is produced ecologically
thanks to the millions of families that grow their own parcels in their leisure.
HÅNDPLUKKET AV HUDPLEIERE "Spør oss om huden din" Hjertelig velkommen til Skincity- din
hudpleiesalong på nettet! Trenger du hjelp med valg av produkter? Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll.
Søndag 17. januar var det 25 år siden Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.

