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BESKRIVNING
Det slutar inte här. Du vet, min dröm? Jag tror Gud vill tala om att mamma och pappa lever. Systrarna
Noomi och Alicia är uppvuxna i Kenya men bor sedan föräldrarnas tragiska bortgång hos sin mormor i
Sverige. En dag dyker ett brev upp och rör om deras tillvaro. Brevet är från Kenya och handlar om en
försvunnen pojke. Vilken koppling har pojken till deras familj och vart har han tagit vägen? Noomi
återvänder till Kenya för att söka efter pojken och samtidigt försöka finna svar på de frågor hon har kring
föräldrarnas död. Hennes väg blir farofylld och svår. I Sverige söker Alicia efter sig själv. Kommer de
båda systrarna att hitta det de söker?Amanda Mattsson berättar en sällsynt stark och trovärdig fiktiv
historia som berör på djupet och ger utrymme för läsarens egna existentiella tankar och frågor.Utdrag ur
boken:Var det inte detta hon hade fantiserat om, att få möta mördaren ansikte mot ansikte, bara för att
hämnas? Få se honom lida, precis som han fått hela hennes familj att lida? Och nu har möjligheten öppnat
upp sig på ett skrattretande enkelt sätt. Kniven blänker stilla och silvervass framför hennes ögon, och hon
avskyr den, lika mycket som hon avskyr honom. Hon höjer blicken. Jag tänker inte döda dig. Om
författaren:Amanda Mattsson har studerat vid Lunds universitets författarskola och är utbildad socionom.
Hon har gjort flertalet resor till Afrika och har tidigare jobbat som volontär på ett hem för f.d. gatubarn i
Kenya. Bränd mark är Amandas debutroman.
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The Few Against Many - Bränd Mark Tabs & Lyrics : Ut ur hus och nu fly* lämna allt som var ditt låt slå
det ned och bygg Ånyo en stad hundra mil bort med vargars ...

joffi missionsbutik - Bränd mark - Amanda Mattsson
Stream Bränd by Död Mark from desktop or your mobile device
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Read or print original Bränd Mark lyrics 2019 updated! Ut ur hus och nu fly / Lдmna allt som var ditt /
Lеt slе det ned och bygg Еnyo / En
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