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BESKRIVNING

Denna bok är en personlig berättelse - om skräck och förtvivlan - om ångest och panik att våga leva i
väntan på domen om liv eller död och sen hur våga leva vidare i dödens väntrum för att sen sakta våga
börja tro igen på en framtid och känna sig levande igen. Denna livets resa är det svåraste jag gjort - jag
hade aldrig vågat eller orkat om jag inte hade haft en liten dotter som behövde mig och som gav mig kraft
och styrka att våga möta min största fiende - cancer - så skoningslös och många gånger helt otillräknelig -
fakta och statistik är bara siffror - de som levt och överlevt och levt och dött vet att inget är 100% sant -
men jag har lärt mig att trots att man tror sig vara liten och svag så kan man få oanade krafter att våga
saker man aldrig trott att man kunnat genomföra bara för att få vara här. Varje dag är en gåva.HopeLotta
Tenor är leg. anestesisjuksköterska och arbetar på en akutmottagning, hon erbjuder föreläsningar på
förfrågan om coping samt skriver på sin nästa bok Livet IRL.1:- per ex. doneras till Rosa Bandet.Bokens
pris sänkt till 49:- resterande 2015 i Vulkans butik.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hope - Official web site for the Swedish fashion label

See: a forlorn hope Abandon hope, all ye who enter here be beyond hope Buckley's hope build (one's)
hopes on (someone or something) build hopes on build up (one's ...

Handla Hope Online | Utvalt varumärke på Zoovillage.com

Choose the Right Synonym for hope. Verb. expect, hope, look mean to await some occurrence or
outcome. expect implies a high degree of certainty and usually involves ...

Hope Vetlanda

(countable or uncountable) The belief or expectation that something wished for can or will happen. 1913,
Joseph C. Lincoln, chapter 3, in Mr. Pratt's ...
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