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BESKRIVNING

Rhiannon Navin debuterar med en stark roman om sorg och att hitta styrkan att gå vidare efter en tragisk
skolskjutning.Zach är sex år och står intryckt i en garderob när en ung kille går genom skolkorridorerna
och skjuter ihjäl 19 personer. Zach hör skotten men anar inte då att ett av dem just har dödat hans
storebror Andy.Händelsen får hela familjen att falla isär. Zachs mamma och pappa tar ut sin förtvivlan på
gärningsmannens föräldrar, som de ställer till svars för dådet. Zach är förtvivlad, men är ändå den som har
styrkan att börja gå vidare. Med ett barns optimism och envishet försöker han övertyga dem om att
förlåtelse är möjlig. Och med Zachs hjälp kan familjen övervinna sorgens skoningslösa och ödesdigra
kraft.ENSAM KVAR är en stark skildring av en förälders värsta mardröm, berättad ur ett barns perspektiv.
Det är en gripande roman om kärlek, sorg och hur man efter en stor tragedi ändå kan få sitt lyckliga slut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ensam kvar på tronen | Affärsvärlden - affarsvarlden.se

Driven och tankeväckande psykologisk spänningsroman av bästa märke. Du är ensam djupt inne i skogen.
Du får inte kontakt med yttervärlden.

Creepypodden: Ensam kvar - creepypasta.se

I strålkastarskenet syns en kropp mellan rotorbladen i vattnet. Jacob de Vries, 19, den värnpliktige
ytbärgaren, som bara 25 minuter tidigare vinschades ...

Ensam kvar - Rhiannon Navin - Bok (9789188545343) | Bokus

Recension av Ensam kvar, Rhiannon Navin. När storebror dör i en skolskjutning faller familjen isär.
Rhiannon Navins debutroman
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Ensam kvar

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