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Raja (romaani) â€“ Wikipedia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raja_(romaani)
Raja on Riikka Pulkkisen vuonna 2006 ilmestynyt esikoisromaani. ... Pulkkinen ryhtyi
kirjoittamaan esikoisteostaan vuonna 2000.

Romaanin taustaa · Romaanin henkilöt · Lähteet · Aiheesta muualla

Raja by Riikka Pulkkinen
https://www.goodreads.com/book/show/1797166.Raja
The Finnish word â€˜rajaâ€™ can be translated either as â€˜borderâ€™ or
â€˜boundaryâ€™ or â€˜limit.â€™ This novel, Riikka Pulkkinenâ€™s first book, was
published in â€¦

Images of raja riikka pulkkinen
bing.com/images

See more images of raja riikka pulkkinen

Teokset | Riikka Pulkkinen
riikkapulkkinen.com/teokset
Riikka Pulkkinen kuvaa herkkävireisesti kolmen sukupolven tuntoja [â€¦] Raja. Samaan
aikaan toisaalla Anjan sisarentytär, lukiolaistyttö Mari, ...

Riikka Pulkkinen - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Riikka_Pulkkinen
Riikka Pulkkinen (born 8 July 1980) is a Finnish author, who has published four novels.
Pulkkinen, currently living in Helsinki, was born and raised in Oulu in North Finland.

Life · Career · Selected works

Raja | Riikka Pulkkinen
riikkapulkkinen.com/teokset/raja
Raja. Samaan aikaan toisaalla Anjan sisarentytär, lukiolaistyttö Mari, rakastuu kaikella
nuoruuden voimalla äidinkielenopettajaansa, joka yllättäen vastaa Marin tunteisiin.

Riikka Pulkkinen Raja - Kiiltomato.net
www.kiiltomato.net/riikka-pulkkinen-raja
â€�Toisen pyyntöä ei voi ohittaa. Ei ole kevyitä sanoja eikä puolittaisia kohtaamisia.
Merkitys on aina täysi ja vastuu ehdotonâ€�.Näin ehdottomasti vastuusta ja rajoista
kirjoittaa Helsingin yliopistossa kirjallisuutta ja filosofiaa opiskeleva Riikka Pulkkinen
esikoiskirjassaan Raja.

Lumiomena - Kirjoja ja haaveilua: ~Riikka Pulkkinen: Raja~
luminenomena.blogspot.com/2011/02/riikka-pulkkinen-raja.html
Feb 11, 2011 · ~Riikka Pulkkinen: Raja~ Annan kaiken voimani, kaiken valtani sinulle.
Piirrä minulle ääriviivat. Pelasta minut tai yhtä hyvin hajota, hajota kokonaan.

Riikka Pulkkinen: Raja - Kirjakaapin kummitus
kirjakaapinkummitus.blogspot.com/2014/02/riikka-pulkkinen-raja.html
Luin Riikka Pulkkisen esikoisromaanin Raja samana vuonna, kun kirja ilmestyi.Kovin
paljon en enää siitä muista, joten päätin lukea sen uudelleen nyt, kun Yle esittää kirjan
pohjalta tehdyn kolmeosaisen sarjan.
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