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Dette er de to første bøkene om Viviann.
I første bok er hun gift med Marius og strever med å finne seg til rette.
Da hun ble gravid følte hun seg
dobbelt fremmedgjort, nå vender også kroppen seg mot henne. Hun frykter morsrollen og ønsker seg
barn, hun både elsker og hater Marius, alt spriker, ingenting er hva det synes å være. Når fødselen
endelig er over, ligger hennes verden i grus.
I andre bok strever hun med å gjenfinne seg selv. Da Marius prøver å trøste, skyver hun ham fra seg.
Hun vil ha sannheten, ikke bortforklaringer. Hun leter etter grunnen til at det gikk som det gjorde.
Det leder henne bakover i tid, til en venninne fra ungdomstiden. Møtet blir skjellsettende, og boken
munner ut i en fornyet tillit til livet.

Bøge har skrevet totalt seks bøker om Viviann. Alle kan leses frittstående.
Velkommen til mitt søte kakeparadis! Jeg har bakt og samlet kakeoppskrifter hele livet. Her på Det søte liv
viser jeg deg samlingen min med bakst og deilige kaker. Smelt smøret og sett til avkjøling.
Sett ovnen på 200 grader (over- og undervarme).
Pisk egg og sukker til eggedosis. Sikt hvetemel, kakao, bakepulver og. Min datter har vært så heldig å gå i
verdens flotteste barnehage! Og når jeg sier flott så sikter jeg både til det store, fantastisk flotte området barna
kan. Trine, ikke bare ser maten du lager strålende ut, men slike familieniddager høres jo helt fantastisk ut. Jeg
elsker å spise store smaksmenyer i restauranter med.
Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går
kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning.

