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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 för att bara få vara här. Varje dag är en gåva.Hope 1 kr per sålt
exemplar doneras till förmån för Rosa Bandets kamp mot bröstcancer.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hope - Idioms by The Free Dictionary

Hope kan syfta på: Hope-diamanten - en del av den omslipade franska blå krondiamanten; Liverpool Hope
HC - en handbollsklubb från Liverpool i England

Quotes About Hope (11978 quotes) - Goodreads

The latest Tweets from HOPE (@BTS_hope_jk). 『 P(パク)とJK。 』~ Kookmin Forever ~
[@kookmin_hoihoi]←脱皮。. いいねの中

Hope - Wikipedia

Hope; Artist Tobu; Show more Show less. Loading... Advertisement Autoplay When autoplay is enabled, a
suggested video will automatically play next. Up ...
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