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BESKRIVNING

VINNARE AV ÅRETS BOK 2017!I sin mest självutlämnande roman någonsin berättar Alex Schulman
om sökandet efter försoning med sin alkoholiserade mamma.Det är sommar. Alex Schulman befinner sig
på sin mammas lantställe för att övertala henne att skriva in sig på en avvänjningsklinik. Det räcker nu.
Han vill ha sin mamma tillbaka. Den glada mamman han minns från barndomen. Vad var det egentligen
som det gick fel mellan dem?Genom Alex djuplodande och smärtsamma tillbakablickar till barndomen får
läsaren följa det krackelerande förhållandet mellan mor och son, och, när sprickan dem emellan verkar
vara som störst, följa det vuxna barnets desperata strävan efter att reparera relationen.Glöm mig är en
gripande och djupt personlig skildring av en problematisk relation mellan mor och son, om medberoende,
längtan och det outtröttliga behovet av försoning."Det här är väldigt bra." Niklas Wahllöf, Dagens
Nyheter"Skickligt beskrivet, Schulman tar oss väldigt nära smärtan." Jenny Morelli, Svenska
Dagbladet"Sorglig och gripande." Åsa Beckman, Expressen"Hjärtskärande, klarsynt och stark." Ingalill
Mosander, Aftonbladet"Rakt, ärligt och känslosamt från början till slut." Therese Eriksson, UNT"Glöm
inte den här boken!" Jakob Carlander, Corren"Glöm mig är en oerhört sorglig bok, men också sällsynt
gripande." Philip Teir, Hufvudstadsbladet"Jag har sällan läst en så drabbande skildring av medberoendets
vidriga mörker." Maria Zaitzewsky Rundgren, Accent Magasin"Han kan skriva. Och han kan känna."
Anneli Dufva, P1 Kulturnytt"En väldigt berörande bok." Malou von Sivers, Malou Efter tio"Kan inte
sluta läsa, sitter fast som i ett skruvstäd. Det är så oerhört starkt och självutlämnande. Det här är en
berättelse som verkligen går under huden. Det är mycket, mycket bra. Det är starkt och gripande, rakt
igenom." Bokspegeln
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Boktipset - Glöm mig

Alex Schulmans senaste roman "Glöm mig" handlar om saknaden efter mamma.

Recension: Glöm mig - Alex Schulman | SvD

Pris: 55 kr. Pocket, 2017. Finns i lager. Köp Glöm mig av Alex Schulman på Bokus.com. Boken har 11 st
läsarrecensioner.

Ann Helena Rudberg: Alex Schulman Glöm mig

Recensionen också publicerad på bland annat bt.se, smp.se 6 oktober 2016. Alex Schulman berättar hur
hans mammas alkoholmissbruk påverkat honom i en roman med ...
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Glöm mig

https://www.bo-fi.club/?p=GL%C3%96M%20MIG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GL%C3%96M%20MIG&ln=se
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