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BESKRIVNING

"Det var ett litet bylte innehållande ett i stort sett naket flickebarn slarvigt inlindat, som hittades den 28
december 1971 på Kum Dong Street. Fötterna var förfrusna och läkaren konstaterade att livsviljan hos det
här barnet var särdeles starkt eftersom förutsättningarna att överleva var så minimala. Ytterligare ett
hittebarn ute på gatan, ett bland många. Polisen registrerade barnet och hon skrevs in på ett barnhem.
Föräldrarna efterlystes, men ingen gav sig tillkänna. Efter ett tag stod det klart att utlandsadoption var
nästa steg och två svartvita fotografier skickades till Sverige och ett par accepterade barnet.Den 29 juni
1972 togs hon emot på Arlanda av sin svenska mamma, pappa och storebror. Hon växte upp i en vanlig
medelklassfamilj i en förort till Stockholm. Högpresterande på alla plan arbetade hon hårt för att vinna
acceptans och kärlek genom sina prestationer och resultat. Men dysfunktionella strategier slits ut och
dagen kom när den vuxna kvinnan såg sig själv i spegeln och förstod att man inte kan springa ifrån sitt
ursprung och sin historia, utan att det handlar om att vända om och försonas med all sorg, besvikelse och
övergivenhet. Det blev en lång och omtumlande resa in i det förflutna. En resa där hemligheterna om
hennes ursprung aldrig verkade ta slut.Den lilla flickan var jag."Linn HeedFlickan från Lotusfälten är en
gripande självbiografi om en bortadopterad flicka som söker sitt ursprung och sina rötter. Vi följer en utåt
sett stark och framgångsrik kvinna, men som ständigt bär på det lilla övergivna barnet inombords. Känslan
av utanförskap, längtan efter samhörighet, sökandet efter sammanhang och förståelse har aldrig speglats
mer naket och smärtsamt.Boken berör existentiella frågor som alla människor någon gång brottas med,
Det är även en bok som speglar vikten av att förlåta och försonas för att kunna läka och gå vidare.De
första barnen som adopterades till Sverige från Sydkorea kom på 1950-talet. Mellan 1969 och 2013 har
totalt 9 026 barn adopterats från Sydkorea till Sverige. Även om det inte finns några enkla svar, så lyfter
boken fram det livsviktiga ämnet om varje människas rätt till sitt ursprung. OM FÖRFATTAREN:Linn
Heed är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon är även utbildadsexolog och har arbetat
för Aftonbladet sedan 2005 som deras relationsexpert. Linn Heed är en väl anlitad expert och vi har sett
henne i flera olika sammanhang, allt från TV4 söndag och Nyhetsmorgon till SVT Kvällsöppet samt radio
och en mängd tidningar.Våren 2016 startade hon Parpodden tillsammans med radioprofilen Ola Lustig
och hans fru Linda. Det var ett helt nytt koncept med parterapi i podcastformat. Podden tog sig snabbt upp
på Itunes topplista och intog första plats redan efter andra programmet. Linn Heed arbetar som
verksamhetschef och driver flera behandlingshem i privat regi. Hon är mycket engagerad i ungdomar med
psykisk ohälsa och försöker med sina behandlingshem skapa en plattform för läkning och framtidstro för
våra mest utsatta barn- och ungdomar i Sverige.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Flickan från lotusfälten - Lydbok & E-bok - Linn Heed - Storytel

Gör en bra affär på Flickan från Lotusfälten (Ljudbok nedladdning, 2017) Lägst pris just nu 60 kr bland 3
st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 ...

Flickan från Lotusfälten - Linn Heed - E-bok

28 december 1971 hittas en nästan naken flicka på en gata i Sydkorea. Polisen kunde inte hitta hennes
föräldrar, och i slutet av juni året därpå adopterads hon ...

Flickan från Lotusfälten av Linn Heed | edaportalen.com

28 december 1971 hittas en nästan naken flicka på en gata i Sydkorea. Polisen kunde inte hitta hennes
föräldrar, och i slutet av juni året därpå adopterads hon ...
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FLICKAN FRÅN LOTUSFÄLTEN

https://www.bo-fi.club/?p=FLICKAN%20FR%C3%85N%20LOTUSF%C3%84LTEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FLICKAN%20FR%C3%85N%20LOTUSF%C3%84LTEN&ln=se
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