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Äntligen är Frida Fors tillbaka! Åren har gått, Frida är nu en rutinerad programledare i radio och frånskild
tvåbarnsmamma som söker kärleken efter 40. Kärlek sökes av Carin Hjulström är en dråplig, rolig och varm
feelgoodroman om att våga ta steget. Radioprataren Frida Fors är proffs på relationer i programmet "Sena
Samtal" där hon pratar med lyssnare från hela landet. Men när yngsta barnet lämnar hemmet i Göteborg blir
tomheten i radhuset obeskrivlig. Påhejad av vänner och arbetskamrater ger hon sig motvilligt ut på jakt efter
den kärlek hon sedan länge gett upp hoppet om. Lika trygg som hon känner sig i jobbet, lika kantstött känner
hon sig privat. Hon provar med krogen, men utan framgång. Nätet tycks vara den nya mötesplatsen. I
nätdejtingträsket träffar Frida längtande, kränkta, vilsna och besynnerliga män, den ena mer tilltufsad än den
andra. Det blir många koppar kaffe på stadens kaféer, promenader i Botaniska och stela middagar på Brasserie
Lipp. Trevande samtal, förhoppningar och monumentala besvikelser. Frida upplever såväl stormande
förälskelser som kostsamma nederlag. Hon är väl helt enkelt en av dem som aldrig hittar den rätte ... "Hennes
nya chick lit-roman är rena Love Actually. Ni minns väl den charmiga brittiska romantiska komedin där det
regnade kärlekspar? Carin Hjulström strösslar på samma sätt med parallellspår med bifigurer ... Det som gör
Kärlek sökes till en så fin läsfåtöljskompis är både det lättflytande språket och den roliga intrigen. Att som
läsare följa Frida är som att trygg och osedd sitta bredvid en singelkompis vid dejtingdatorn: helt
oemotståndligt, även om man får akta sig för att bli cynisk på kuppen ... Om Carin Hjulström fortsätter så här
kan Martina Haag lugnt pensionera sig, då kommer Sveriges nya chick lit-drottning att bo i Göteborg."
Göteborgs-Posten
30 – 17. 30 – 17. Program: 17. Det skall noteras att de äldsta filmerna inte är spelfilmer i egentlig mening.
Nu får du som är eller blir medlem 25% vid köp av 2 utvalda fotvårdsprodukter från bland annat CCS,
Compeed, Elw, Nalox och. 35 – 18. På BodyContact träffar du likasinnade på jakt efter träff eller en
sexkompis. Det skall noteras att de äldsta filmerna inte är spelfilmer i egentlig mening. 35 Kort presentation
17. Sökesnotiser. Getens år inleds, fortsätter och slutar i total endräkt, för enligt kineserna är Geten

fredsbudbäraren. 2018-03-18 Vi letar efter ett nytt hem till vår snart 6-åriga kastrerade honkatt Lloyd. På
BodyContact träffar du likasinnade på jakt efter träff eller en sexkompis. 30 – 18.
30 Neurologi & sexualitet, Dorthe Forsell, sexualrådgivare 18. 50 Paus med kaffe/te och smörgås Vi är
föreningen HundRondellen vilken jobbar med adoption av hemlösa hundar från portugal och spanien Denna
delen handlar om resan till stugan som skulle bli deras kärleksrike. Program: 17.
BodyContact är en seriös kontaktförmedling för sexkontakter som är helt gratis.

