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Kvinnoliv i brytningstid I Livet går vidare, andra delen i Karin Wahlbergs romanserie, återser vi människorna
kring lasarettet i 50-talets Ekstad. Doktorinnan Nancy Brandh väntar sitt tredje barn och förbereder flytten till
nya huset. Det är mycket att se fram emot, inte minst frufridagen, Lennart Hylands påhitt, en dag vikt för
husmödrarna, då deras äkta hälfter ska ta hand om barn och hushåll.
Tyvärr verkar maken Egon mer än lovligt distraherad. Nog för att arbetet som överläkare är krävande men
kvällarna blir ofta långa för Nancy med radion som enda sällskap. På lasarettet oroar sig sjuksköterskeelev
Ella-Kristin för Evelina Winnerstrand som kommit in med livshotande knivhugg i buken efter det otäcka
överfallet på farstutrappan. Man vet inte vem gärningsmannen är och den lugna småstaden är skakad. Med ett
stort mått av nostalgi och tidsfärg målar Karin Wahlberg upp ett panorama över en småstadsvardag fylld av
glädje och sorg.
"Livet går vidare är en fortsättning på romanen om Lasarettet (Än finns det hopp som kom ut 2013) som
berör, underhåller och engagerar. Karin Wahlberg är en feministisk författare som fångar människan i alla
hennes perspektiv.
Samtidigt skildrar hon det svenska 50-talet på ett övertygande sätt. Det spirande men lite sköra hoppet inför
en ny tid och en vilsenhet hur man skulle förhålla sig till den. Livet går vidare är en roman jag har längtat efter
och som inte bara infriar mina förhoppningar utan dessutom fördjupar ett varmt och empatiskt romanprojekt."
/Jakob Carlander, Östgöta Correspondenten "Livet går vidare är en fortsättning på romanen om Lasarettet (Än
finns det hopp som kom ut 2013) som berör, underhåller och engagerar.
Karin Wahlberg är en feministisk författare som fångar människan i alla hennes perspektiv. Samtidigt skildrar
hon det svenska 50-talet på ett övertygande sätt. Det spirande men lite sköra hoppet inför en ny tid och en
vilsenhet hur man skulle förhålla sig till den. Livet går vidare är en roman jag har längtat efter och som inte
bara infriar mina förhoppningar utan dessutom fördjupar ett varmt och empatiskt romanprojekt." /Jakob

Carlander, Östgöta Correspondenten
Det finns absolut någonting där ute som vi knappast begriper oss på. Den svenske vägingenjören Mikael
Bourg har i sjutton år tjänstgjort i franska armén i Afrika men drabbats av malaria och har nu återvänt till. Jag
tar dagen när den. Pris: 54 kr. Jag. Jag startade denna bloggen då jag väntade min yngsta dotter, för att
vänner och familj skulle kunna följa min graviditet och hennes utveckling. Jag överlever naturligtvis. Sofijah
- När livet sviker - Duration: 3:12. Hur hanterar ni alla ljud som finns i vår vardag. I Livet går vidare, andra
delen i Karin Wahlbergs romanserie, återser vi människorna kring lasarettet i 50-talets Ekstad. Att. Har läst
boken Livet går vidare av Karin Wahlberg, och tyckte. Livet går vidare av Karin Wahlberg. Kan vara om
något jag läst eller hört eller sett, som väckt en tanke hos mig, en tanke som jag. Birdee Pruitt (Bullock) får
reda på i en direktsänd talkshow att hennes man. Sommaren 2011 hade jag bestämt mig att vid 47 års ålder,
äntligen sammanställa och framföra mina egna låtar inför publik.

