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BESKRIVNING

Eva går under många år hos terapeuten Anna, som hon också utvecklar en nära personlig relation till. Anna
är en karismatisk person - uppmärksammad i media - en stark kvinna som uppger sig stå på de svagas sida,
och som hela tiden funnits med Eva under de tuffa åren.Anna adopterar Eva. Eva önskar sig en mor- och
dotterliknande relation, och att hennes egen dotter, Mino, ska få en mormor. Men hon känner hela tiden att
hon inte räcker till, att Anna förväntar sig mer och dikterar villkoren för deras umgänge. Någonstans
förstår Eva att deras relation inte är okej, men hon har ingen annan.Smärtsamt inser Eva gradvis att Anna
inte alls är den hon saknat och längtat efter - varken trygghet eller villkorslös kärlek finns där. I stället
växer bilden fram av en mycket manipulativ kvinna som spelar rollen av mamma och mormor när det
passar henne, och som gång på gång tydliggör för Eva vilken uppoffring det är.Än en gång är Eva fast i en
destruktiv situation och det som plågar henne mest är vad hon utsätter Mino för.Ingen alls är den sjätte
delen i Lotta Thells uppmärksammade och populära romanserie som är baserad på hennes egna
livserfarenheter.LOTTA THELL (f. 1967) är författare till en självbiografisk romansvit som fångat
hundratusentals läsare med böckerna Utan en tanke, I skuggan av värmen, Bortom ljus och mörker,
Kärleksbarn och För kärleks skull. I skuggan av värmen har filmatiserats med Malin Crépin och Joel
Kinnaman i huvudrollerna. Ingen alls är en nyskriven, sjätte del som även kan läsas fristående.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ingen Alls Profiles | Facebook

Engelsk översättning av 'ingen alls' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska
till engelska gratis online.

Ingen mobildata alls! | Forumet

Pris: 178 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Ingen alls av Lotta Thell (ISBN
9789174617962) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Ingen snäll bok alls - wwd.se

Presidentskildraren Bob Woodwards nya Trumpbok bygger på hundratals intervjutimmar och innehåller
inte en enda överraskning.
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