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Petra Revenue ger ut Modersgölen, en roman med övernaturliga inslag. Hon är både författare och regissör,
vid sidan av andra engagemang.Modersgölen ligger strax intill, vilar som något skrämmande och

tilldragande, mytiskt, en naturskön plats med ett mörkt förflutet. Elin går ner sig i Modersgölen när sonen
Albin ser på, men i sista stund räddas hon av pojkvännen Jesper. I den mest inflytelserika skriften om häxjakt

under medeltiden, Häxhammaren, finns en del av svaren på mystiken kring Modersgölen. Elins liv
omkullkastas efter den dramatiska räddningen, en psykisk sjukdom får grepp om henne och ofta säger hon till
Albin under hans uppväxt: Håll dig borta från vattnet! När den vuxne Albin träffar Sanna och de älskar vid
Modersgölen lockas även hon till de vita stråken, som en skummande mjölk, ett förutbestämt öde. Plötsligt
kastar sig Sanna i och då finnsingen räddning. En förbannelse vilar över platsen. Häxhammaren påverkar

kvinnors liv långt in i vår tid.

Albin är oförmögen att rädda henne. BöckerSkönlitteraturSvenska berättareModersgölen. Modersgölen av
Petra Revenue.

Petra Revenue

Hon är både författare och regissör vid sidan av. Elin går ner sig i Modersgölen när sonen Albin ser på men i
sista stund räddas hon av pojkvännen Jesper. Ingen föranmälan. Petra Revenue ger ut Modersgölen en roman
med övernaturliga inslag. Invia un messaggio. Han ser inte Sanna igen på nio månader då hon plötsligt dyker
upp höggravid. Foto IngaLill och Börje Berggren. Create New Account. Petra Revenue ger ut Modersgölen

en roman med övernaturliga inslag. Lysekilsbördiga Petra Revenues Modersgölen är en historia om
kvinnlighet och moderskap med övernaturliga inslag. Petra Revenue ger ut Modersgölen en roman med

övernaturliga inslag. Det smakar bra med kaffe och en macka.
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