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BESKRIVNING

Vi kommer från mödrarna.Alla mödrar genom historien har haft en sak gemensam - Från Moder Jord till
Jungfru Maria och Moder Svea- de har sällan fått komma till tals. Tills nu.I den här boken får du möta 20
mammor bosatta i Sveriges fattigaste och mest utsatta områden, de som kallas no-go-zones . Från
Rosengård till Rinkeby, från Kronogården till Kronoparken, från Hammarkullen till Gottsunda, från
jordens alla hörn väver de samman världen i Sverige.Det är mammor som burit sina barn närmast hjärtat.
Som väckts mitt i natten av poliser som berättar att deras barn mördats. Mammor som tvingats uppleva det
värsta en mamma kan uppleva men också det bästa en mamma kan uppleva.Den här boken handlar om
våldet och kampen men mest av allt om kärleken. Mödrarnas kärlek till barnen och en värld som ofta
vänder dem ryggen. Den här boken ger röster åt dem som levt i tystnad och vrider strålkastarljuset mot
samhällets skuggsidor.Det här är deras berättelser.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

8 Sidor - Mammorna minns sina skjutna söner

Varför har ingen kommit på och genomfört den här geniala idén tidigare? undrar jag när jag läser
Alexandra Pascalidous nya bok Mammorna, som ger ...

Recension av "Mammorna" Alexandra Pascalidou

I Alexandra Pascalidous "Mammorna" berättar mödrarna själva om fäder som sviker och söner som axlar
ett mörkt arv.

"Mammorna" Alexandra Pascalidou - recension | Aftonbladet

Alexandra Pascalidou om mammorna som ingen lyssnar på. Förrän nu?
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MAMMORNA
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