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BESKRIVNING

Anders är osäker på vad han tycker om sitt jobb. Det blir inte som han tänkt sig. Han är osäker på bilderna
han tar, de blir inte heller riktigt bra. Han är osäker på om han orkar träffa sin älskarinna ikväll, han är
osäker på sina drömmar och han är osäker på om han verkligen trivs i villakvarteren. Han är osäker på om
han trivs med sig själv. Men trots all sin osäkerhet är Anders helt övertygad om andra saker. Han är till
exempel säker på att han älskar sin fru, sin dotter och sin mamma. Han tvivlar inte en sekund på sina
känslor för dem. Finns det något problem så är det att han älskar dem för mycket.För vad skulle hända om
han inte gjorde det? Ensamheten är den största skräcken. Och den stora lockelsen - den som är ensam kan
inte bli lämnad.I Gå förlorad undersöker Agnes Lidbeck livets små sanningar och stora lögner, avståndet
mellan att vilja vara och att kunna bli, sprängkraften i våra känslomässiga reaktioner och våra rationella
förklaringar till varför vi inte kunde mer än vad vi klarade av. Under loppet av tjugo år får vi följa Anders:
make, pappa och son. Ett äktenskap som utvecklas, en dotter som växer upp, en mor som åldras. I mitten
står en man som betraktar skeendena, ibland lamslagen av skräck, ibland i ett tappert försök att hejda
tiden.Gå förlorad är den avslutande delen i den triptyk som inleddes med Finna sig och Förlåten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jag skall inte låta någon gå förlorad - Martas predikningar / prekener

synonym gå förlorad, korsordshjälp gå förlorad, saol gå förlorad, betydelse gå förlorad, vad är gå förlorad,
gå förlorad stavning,gå förlorad betyder ...

Drömresan höll på att gå förlorad för Mikael | Aftonbladet

Nu riskerar femton miljoner hektar regnskog i Amazonas förlora sitt skydd. Det motsvarar mer än hälften
av Sveriges sammanlagda skogsareal.

Synonymer till gå förlorad - Synonymerna.se

Foto: TT /Länsstyrelsen Kocken såg bagarens kärlek gå förlorad - tillsammans skapade de ny produkt
Publicerad 22 november 2018. Surdegsbagaren ...
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GÅ FÖRLORAD

https://www.bo-fi.club/?p=G%C3%85%20F%C3%96RLORAD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=G%C3%85%20F%C3%96RLORAD&ln=se
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