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BESKRIVNING

Allt går tillbaka till den stunden då hon blev lämnad. Varför blev det såhär? Vad händer nu?Otrolig
smärta, ensamhet och tårar. Oändligt med tårar. Vad mer finns kvar när man har blivit lämnad av den man
älskar allra mest? Bli kvar visar hur den osminkade verkligheten egentligen ser ut efter att man har blivit
dumpad och lämnad ensam. Den fysiska smärtan finns lika verklig som den psykiska och formen på
kampen som måste utkämpas är omöjlig att förutspå.Det här är en bok som är fylld till bredden av
känsloskildringar och realistiska tankar. Språket är målande och ställer inte läsaren utanför historien, utan
snarare obarmhärtigt drar med sig henne/honom in i händelsernas centrum. Den här dagboksberättelsen
handlar om mycket mer än att ta sig igenom ett uppbrott, den går djupt in i kärlekens villervalla av
okontrollerade känslor, både de härliga och de farligt energislukande. Igenkänningsfaktorn är hög för den
som någon gång har älskat, eller känner någon som har gjort det. Med andra ord: målgruppen för den här
boken är otroligt bred. Trots en huvudkaraktär som genomsyras av dysterhet finns det mycket fint och
positivt som läsaren kan ta med sig. Inte minst den inneboende råstyrkan som i de mest oväntade
situationer dyker upp och överraskar sin omgivning. Styrkan som kommer ur den som känner sig som den
mest ensamma i världen. Styrkan som behövs när man är den som blir kvar.Olivia Hagéus är en ,
författare, bloggare, skribent och poddare som bor i Stockholm. I sin blogg skriver hon om högt och lågt
om missbruk, feminism, modelljobb, kärlek, systerskap, rasism, sorg, saknad och skuldkänslor.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Att bli kvar när någon man älskar dör - Överlevnadsguiden

Pris: 188 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Bli kvar av Olivia Hagéus (ISBN
9789188703040) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

"Bli kvar i mig" - Veckobrev 21 - Webbkyrkan.se

Egyptens parlament röstar ja till att president Abd al-Fattah al-Sisi ska få möjlighet att sitta ännu längre på
posten..

Synonymer till kvar - Synonymer.se

Tottenhams fans väntar otåligt på den nya arenan. Nu verkar det som att "Spurs" kan bli kvar på Wembley
resten av säsongen. I ett uttalande ...
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Bli kvar

https://www.bo-fi.club/?p=BLI%20KVAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BLI%20KVAR&ln=se
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