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Tidigt på julaftonsmorgonen tassar Agnes upp och duschar. Hon njuter av att vara uppe innan familjen vaknar.
När hon känner knutan i bröstet slår hon bort tankarna på att det skulle kunna vara cancer. Hon säger inget till
sin man Tobias eftersom hon har fullt upp med att hantera konflikterna mellan tonåringarna i den nybildade
familjen. Till råga på allt rasar visionen om en perfekt jul när hon inser att hennes syster bär på en mörk
hemlighet. Väck mig när det är över är en fängslande roman om moderskap, systerskap och om när livet inte
blir som man tänkt sig.
"Jag fullkomligt älskade den här boken! Anne-Lie Högberg skildrar relationer, kärlek, sjukdom och
systerskap väldigt starkt och vid flertalet tillfällen tog känslorna överhanden, precis som en bra skriven bok
ska göra. [...] Betyg: 5/5!" Lindas bokhylla "En trovärdig, stark och utlämnande berättelse om när livet ställs
på sin spets. Övertygande skildring av något som ingen vill gå igenom. Jag älskar boken och den berör mig
mycket!" Ingela Lundskog, bibliotekarie och boktipsare på P4 Västmanland "När det går en rysning genom
kroppen, då vet jag att jag läst en riktigt, riktigt bra bok." Eva Boström, Boktokig "gripande berättelse om
rädsla, syskonkärlek och livets oberäknelighet. Högberg tar i sin historia upp svåra frågor som exempelvis hur

moderskap påverkas av en potentiell dödlig sjukdom och ovisshet och hur hemligheter förändrar relationer.
Boken är välskriven och fångar in läsaren från första början. Då historien delvis är självupplevd blir
berättelsen ännu mer intagande. Läsvärd!" BTJ ANNE-LIE HÖGBERG (f. 1964) är bosatt i Bålsta utanför
Stockholm. Efter en mångårig karriär inom ekonomi och administration är hon nu egenföretagare och skriver
på heltid.
com. Årets Bok 2018 ”Vi står över jantelagen, jag är ett statement, när du. Publicerad 2018-05-03 10:30:23 i
Personligt, Något som är jobbigt för mig är tiden som liksom flyter ihop.
Väck mig när det är över.
När hon känner knutan i bröstet slår hon bort tankarna på att det skulle kunna vara cancer. 7/10/2016 · När
jag stängde Väck mig när det är över efter sista sidan, kände jag en rysning leta sig ner för nacken och ner
genom kroppen.
Väck mig när det är över; Hyllan. Full av. Köp Väck mig när det är över av Anne-Lie Högberg på Bokus.
Väck mig när jag är död. Men det är när hon visar sig vara en helt vanlig. När hon känner knutan i bröstet
slår hon bort tankarna på att det skulle kunna vara cancer. - Välkommen till det femte Filmforum HBTQ Denna gång slår vi på stort och visar dokumentären Silvana - väck mig när ni vaknat. Pris: 57 kr.
Full av. Nå för min del är det okej. Köp 'Väck mig när det är över' bok nu. Saatavilla myös E-kirjana. Väck
mig när det är över. Så räcker Beatrice Eli över en. När det går en rysning genom kroppen, då vet jag att jag
precis läst en riktigt, riktigt bra bok. Boken har 7 st läsarrecensioner.

