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BESKRIVNING

Rut har misshandlats så svårt av sin man att hon blivit totalförlamad, men trots sin hjälplöshet är hon
fortfarande samma person, intelligent, stark och modig. Mannen sitter i fängelse men en söndersparkad
skåpdörr i köket påminner ständigt om hans existens. Och han utmanar Rut med nya hot, ett mobilsamtal
från anstalten, ett utsmugglat brev ?Jenny är Ruts personliga assistent. Hon har varit flygvärdinna men
sadlat om och upptäcker snart att det nya arbetet är mer krävande, inte minst psykiskt. Rollen som
personlig assistent innebär att ibland inte märkas utan vara mest som en fluga på väggen och att andra
gånger fatta beslut och ta viktiga initiativ.Ruts dotter Asta är 16 år och ställer helhjärtat upp. Hon kämpar
för ett eget liv oberoende av sin mamma, samtidigt som hon försöker vara drivkraften som ska få henne att
vilja leva vidare. Varje dag är en kamp för de tre kvinnorna, men Asta med sina tatueringar, olikfärgade
frisyrer, sin trotsiga attityd och livsvilja ger hopp inför framtiden. Lamslagen är den första svenska
romanen om livet som personlig assistent och Carin Svenssons stora insikt och kärva humor gör den till
en sällsynt läsupplevelse. Carin Svensson, född 1942, har läst vid universitet i Uppsala där hon tog en fil.
mag. Hon fann kärleken hos en fotograf från Nya Zeeland och följde med honom till hans hemland. Där
utbildade hon sig till bibliotekarie. 1986 träffade hon den svenske författaren Lars Ardelius som var på
besök i Nya Zeeland. Under ett antal år långpendlade de innan de till slut slog sig ned i Sverige. Där
arbetade hon en tid som personlig assistent. Under sju års tid övade sig Carin i det svenska språket innan
hon vågade sig på att skicka manus till svenska förlag.1998 gavs novellsamlingen Kalenderflickorna ut,
och togs väl emot av kritiker och läsare. Hon följde upp framgången med romanen Kanonväder som gavs
ut år 2000, och togs välkommet emot som en svensk roadmovie. Carin Svensson lever tillsammans med
sin make Lars Ardelius. Hon har en son som bor kvar på Nya Zeeland.Omslagsformgivare: Anders Timrén
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tyda.se - Lamslå, verb. Böjn.: lamslå, lamslår, lamslog, lamslagit, lamslå

Kollektivtrafiken i stora delar av Stockholm är lamslagen. Samtliga tunnelbanestationer och perronger
utryms. Tunnelbanetrafiken är helt inställd ...

Rådgivare: Trump "lamslagen" inför ryssmöte - NYHETER - Kuriren.nu

Pris: 56 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Lamslagen av Carin Svensson (ISBN
9789137144559) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser och ...

lamslagen - Martin

Tre kvinnor står i centrum för berättelsen: Jenny som varit flygvärdinna, men nu är personlig assisten åt
Rut, Rut som är totalförlamad efter att ha blivit ...
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Lamslagen

https://www.bo-fi.club/?p=LAMSLAGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LAMSLAGEN&ln=se
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