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BESKRIVNING

Det här är en högst läsvärd, humoristisk och ofta väldigt dråplig berättelse om kärlek, familjerelationer
och kanske inte förlåtelse men väl förståelse. Lena Udd, BTJRakel slåss mot en ond demon. I det här fallet
en sjuklig gammal tant som råkar vara hennes farmor. Elak, bitter och omöjlig att älska. Eller? Mamma
säger att farmor ligger för döden och alla väntar. Farmor väntar på döden. Rakel väntar på kärleken från en
blå rock. Mamma väntar på att Rakel ska skärpa till sig och klappa farmor på kinden. Måste man förstå,
förlåta och försonas eller kan man lämna sin farmor att dö?Farmor dör är en bok om Rakel och hennes
farmor. Om eventuell förlåtelse, eventuell försoning och eventuell kärlek. Trots att farmor är tyngd av
sorger, besvikelser och misstro förlorar hon aldrig någonsin skärpan. Du kanske har känt många
farmödrar, men den här glömmer du aldrig.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Malin Wollin - Farmor dör | Bims Blogg

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, analysera trafik och anpassa
prenumerationserbjudanden och annonser.

Wollin malin - farmor dör - (pocket) - böcker - Ginza.se

Rakel slåss mot en ond demon. I det här fallet en sjuklig gammal tant som råkar vara hennes farmor. Elak,
bitter och omöjlig att älska. Eller?

Farmor dör | Malin Wollin

Ja och så sitter jag här 300 mil bort från rätt ställe just nu. Fick ett samtal i går om att min älskade.
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