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BESKRIVNING

Vad händer när man mitt i livet får ett besked som man inte vill få? Ena dagen lever du ditt vardagsliv som
gift småbarnsförälder och nästa dag får du plötsligt veta att innanför de blå ögonen så finns en allvarlig
ögonsjukdom som heter Retinitis Pigmentosa? Den tillsammans med din hörselskada innebär nu ett
omfattande funktionshinder som heter dövblindhet. Vad händer när man måste ge upp det som man
tidigare tagit för givet och anpassa sig till ett nytt liv med försämrad syn och hörsel? Att gå från ditt
självständiga liv som lastbilschaufför mot att använda en vit käpp och ledsagare för att ta sig fram. Går allt
in i ett evigt mörker eller blir det en sista solnedgång innan dess? Finns det något mer bortom
solnedgången? Följ med från början in i en resa av insikter, känslor och tankar med denna bloggbok, som
baseras på författarens blogg Att leva med RP.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Offentliga grupper för Deafhood behövs i Sverige! | Facebook

Bortom norrsken: 5 sätt att uppleva ... klara dagar och du kan åka hundspann eller rida islandshäst in i
solnedgången klockan två på eftermiddagen. ...

Personliga berättelser om hur det är att leva med Ushers ... - Nkcdb

Om bloggarbjorn Många foton på bloggen är tagna med Canon IXUS fickkameror samt Nikon D3100, och
på senare tid Nikon P900. De äldre bilderna som jag lägger upp ...

Bortom dina ord - Elin Ahlström - Pocket | Bokus

RECENSION. Bakom den medieexponerade fasaden finns en israelisk vardag vi sällan får inblick i. Men
flera författare skildrar livet bortom terrordåd och militära ...
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BORTOM SOLNEDGÅNGEN

https://www.bo-fi.club/?p=BORTOM%20SOLNEDG%C3%85NGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BORTOM%20SOLNEDG%C3%85NGEN&ln=se
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