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BESKRIVNING

Författarens berättelse tar avstamp i en trasig familj i 50-talets Sverige och en påtagen skuld till att en
svårt autistisk lillebror skall komma att lämnas bort. För alltid. Två världsdelar och tre fruar senare
landade författaren akut på hjärtintensiven. Ambulansen tvärnitade, precis som hans liv, tiden neg till i
några frusna ögonblick som om alltet stannade. Med ögonen fortfarande slutna insåg han att livet, som han
kände det, aldrig skulle bli sig likt igen. Så, tystnad. Ligg blickstilla. Inte röra sig. Tungandad, flämtar i
korta andetag, vänsterarmen rycker i kramper. Tuppar av, får syrgas. Och från ingenstans kom morsans
jävla kungsord: »Man ska vara hel och ren inunder, för man vet aldrig var man hamnar.« Han tänker
nybytta kallingar. Brustet hjärta, säger författaren själv. Under åtta dagar på sjukhuset får han tid att
minnas, försöka förstå och återberätta det som hänt. Med en början i moll och en final i dödlig dur. Och
finns det något som förenar några småpojkar som ligger på rygg på ett tak i Farsta och kollar när ryssarnas
Sputnik passerar 1957, med en död jämtkärring utslängd på en vedboddörr och ett fylleslagsmål i Florida?
I rasande fart, med svart humor och en rejäl portion livsglädje, och under ett halvt sekel, följer vi
författarens livsresa där han försöker dölja rädslor och skuld bakom äventyr och ett brokigt liv.»Boken
skrevs som en hyllning till min bortglömde bror, men framför allt till alla de som växer upp som friska i
trasiga familjer. De som kanske måste lämna familjen för att överleva. Svikarna. De svarta fåren.
Skuldbärarna.«
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hur får du andra att göra som du vill? | Motivation.se

För hemmasittare och elever som inte förmår gå till skolan är varje dag en fråga. En fråga till sig själv.
Vad är värt att göra idag? Finns det något ...

Låt inte andra projicera sin negativitet på dig - Utforska Sinnet

Sedan 2011 har jag bloggat hos myshowroom och jag älskar det fortfarande. Det är med sorg jag ser
tillbaka på det som varit. Jag kommer nu blicka framåt på det

Skåningen - en faktabeskrivning

Den här lösningen fungerar dock inte när du tar bilder i andra appar, som Snapchat, Facebook eller
Instagram, ...
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INTE SOM ANDRA
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