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BESKRIVNING

Efter 13 års äktenskap, just när Glennon börjar känna att hon har nästan allt, upptäcker hon att hennes
man, pappan till hennes tre barn, har varit notoriskt otrogen under en längre tid. Hennes värld rasar
samman, smärtan hon känner är olidlig men hon bestämmer sig snart för att använda den som verktyg för
att lära känna sig själv. Hennes första 20 år kantades av ångest, depression och missbruk av både mat, sex
och droger. Beslutet att bli mamma räddade henne från den självdestruktiva unga kvinna hon var då, och
hon bestämde sig för att gifta sig med sin sons far och våga satsa på familjen. Men vem är hon nu som
vuxen kvinna och mamma?Love Warrior är en omvälvande livshistoria om otrohet, kärlek och svek, och
samtidigt en bok om hur du kan hjälpa dig själv eller dina barn genom en personlig kris ? använda den som
språngbräda (med hjälp av terapi, yoga och samtal med dem som står dig närmast) och få ett bättre, sannare
liv.Boken har legat #1 på NY Times Bestseller-lista och är även utvald av Oprah's bokklubb.Glennon
Doyle Melton är författare och en av USA:s kändaste mammabloggare genom bloggen Momastery. Hon
har tidigare skrivit boken Carry on, Warrior. Glennon är även grundare av välgörenhetsprojektet Together
Rising och en flitigt anlitad föreläsare. Hon bor i Florida med sina barn.This book is epic! It will change
lives.ELIZABETH GILBERT (Eat, pray, love och Big Magic)Blew me away!BRENÉ
BROWNÖversättare: Anna Olsson



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Love Warriors - Posh Living

The Love Warrior - 1809 Lincoln, Evanston, Illinois 60201 - Rated 5 based on 24 Reviews "Such a
powerful experience today at The Love Warrior. I truly...

Love Warrior - Ljudbok & E-bok - Glennon Doyle Melton ... - storytel.se

Love Warrior has 37,062 ratings and 4,155 reviews. Becca said: As I sit here in rehab with my newly
sober shakey hands just finishing Glennons Love Warri...

Love Warrior: A Memoir: Glennon Doyle, Glennon Doyle ... - amazon.com

Love Warriors "We are a tribe of treasure-hunters traveling the world to find unique items and hidden
gems. During our journeys we hunt for treasures in corners of ...
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LOVE WARRIOR

https://www.bo-fi.club/?p=LOVE%20WARRIOR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LOVE%20WARRIOR&ln=se
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