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BESKRIVNING

När Anna blir mamma förändras relationen till hennes äkta man och hennes uppfattning av sig själv, sin
kropp, sitt värde, sin funktion dramatiskt. Men trots konflikterna det leder till stannar hon kvar hos sin
man.Men med tiden söker hon bekräftelse i en relation med en äldre man, Ivan, en framstående konstnär
som är van att få som han vill. Men så drabbas Ivan av en sjukdom, och det faller då på Anna att vårda
honom den sista tiden fram till hans död.I alla dessa skeenden är Anna klaustrofobiskt låst i sina roller och
ser ingen utväg, utan styrs snarast av en sträng självpåtagen disciplin och en jakt på yttre bekräftelse. Något
som i stunder kan kännas befriande, paradoxalt nog.Minst lika mycket som en berättelse om Anna ärFinna
sigen skarpt resonerande undersökning av kvinnoroller som är ständigt omdebatterade.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Finna sig av Agnes Lidbeck - DN.SE

Annas självuppfattning förändras dramatiskt när hon blir mamma. Trots konflikterna med maken blir hon
kvar med honom, men med tiden söker hon bekräftelse i en ...

Synonymer till finna sig i - Synonymer.se

Innehållet i korthet, hämtat från bokens baksida Anna vill vara sedd. Hon vill vara central i någons liv. Hon
lever med Jens, som mor till hans barn. Ska det vara ...

Finna sig - Emma Håkansson

Annas självuppfattning förändras dramatiskt när hon blir mamma. Trots konflikterna med maken blir hon
kvar med honom, men med tiden söker hon bekräftelse i
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