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BESKRIVNING

Detta är en bok om sorg, smärta, och förtvivlan, men framförallt är detta en bok om kärlek.När Daniel
rycktes ifrån oss den 12 september 2012 började jag skriva brev till honom. Brev där jag fick skrika ut allt
det jag kände.Där kunde jag berätta hur jag saknade honom och hur mycket jag älskade honom. Jag skrev
också brev där jag fick skriva om den ilska jag kände mot sjukvården som jag ansåg hade skickat honom
rakt ner mot undergången.Breven publicerades på bloggen Till Daniel som ju mer tiden gick fick allt fler
läsare, och fler och fler människor blev gripna av det tragiska öde som drabbat Daniel efter att han själv
begärt hjälp av sjukvården.Detta är det första årets brev och texter där sorgen efter Daniel blandas med den
kärlek som jag kände och fortfarande känner för honom.Detta är en bok om sorg, och om hur känslan av
ensamhet ibland nästan kan förgöra en.Det är också en årskrönika över ett år som aldrig borde ha skett. Ett
år som på alla sätt kan kallas för ett riktigt skitår.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Daniel och lejongropen | Bibliska berättelser

Daniel Wellington skapar prisvärda armbandsur i klassisk och stilren design för alla sammanhang. Se hela
utbudet och köp din nya klocka på nätet.

Daniel Berlin - Stjärnprisad mästare | Skog till bord - Land.se

2589 Daniel, asteroid i asteroidbältet, uppkallad efter sonen till en svensk astronom. Daniel var
pseudonym för konstnären Henri-Joseph Du Commun du Locle.

Daniel Tigers kvarter | Barnkanalen - svt.se

Det gick vilt till när Victoria och Daniel Collert var tillsammans. På en exklusiv bild som Stoppa
Pressarna nu kan visa poserar kronprinsessan med exet - som ...
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