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BESKRIVNING

Bearbeta mig är den tredje delen i serien om Matens arbetare. Författare får hjärtstopp på vägen hem från
jobbet som reporter på LO-borgens bakgård. Han dör på Söder Mälarstrand men återupplivas av fyra
förbipasserande och en ambulansläkare med hjärtstartare.I 40 dagar söker han sig till Kungliga biblioteket
för att bearbeta det som hänt. Varför drabbades han? Var det kanelbullen han åt? Stressen på jobbet? Var
det något med datumet den 4 oktober? Till sin hjälp har han en litterär genre, patografin, som låter de
sjuka berätta sina egna berättelser.Gunnar Brulin är verksam som reporter på Mål & Medel. Seriens två
första delar består av Blågul slaktare och Depån.Om Blågul slaktare"En vacker, bitvis rå och fullkomligt
oförutsägbar bok som trotsar alla genrer förutom essän."Erik Löfvendahl, Svenska DagbladetOm
Depån"En slags essä som - ofta på ett mycket vackert sätt - dsikuterar såväl poesi och filosofi som fackets
roll."Magnus Nilsson, LO-Tidningen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bearbeta mig | Mat & Makt Förlag - matmaktforlag.se

De behöver tid att bearbeta den spruckna familjen innan någon ny person introduceras. ... Känner igen mig
till 100% i det du och Johanna skriver.

PDF BERÄTTA FÖR MIG - ur.se

Vi stänger av. "Det här händer inte mig!" ... Man pratar ofta om ett sorgeår, det vill säga att vi behöver ett
år på oss att bearbeta en större ...

Hur ska man bearbeta känslor? - Terapisnack

Foto: Björn Abelin När jag kom hem från sjukhuset började jag bearbeta. Att formulera känslorna var
poänglöst. Snarare gick det ut på att hålla tillbaka dem...
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BEARBETA MIG
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