
Tags: Makaber e-bok apple; Makaber las online bok; Makaber epub books download; Makaber MOBI download; Makaber ladda ner pdf e-
bok; Makaber bok pdf svenska

Makaber PDF E-BOK

Elena Ferrante

Författare: Elena Ferrante 
ISBN-10: 9789188795410

Språk: Svenska
Filstorlek: 2713 KB



1

BESKRIVNING

Mitt medvetande försvann sakta, med dig nånstans nära mig. Det var slut. Jag var slut.
Personlighetsförintelse. Död. Borta. Men du slutade inte.Jag tittade på din rakhyvel. Jag frågade mig om
den kunde vara effektivare på mig själv. Nåt annat liv kändes inte möjligt. Där jag låg i en blodpöl och en
hud fläckad av en sakta koagulerande massa - hopkrupen på ett ljusblått, kaklat badrumsgolv. Hemma
kändes så långt bort. Jag undrade om jag ens skulle kunna hitta hem i den här världen igen.Makaber är en
historia om psykisk ohälsa, maktlöshet och självskadebeteende bland unga, skriven inifrån en ung kropp
mitt uppe i skiten. Ett mörkt relationsdrama om destruktiv kärlek och hur den utplånar. En historia som
genom sitt inifrånperspektiv möjliggör ett helt nytt perspektiv och förståelse för dessa trasiga unga själar i
vårt samhälle. Den är naken, äkta och verklig. I en utlämnande och provocerande historia som speglar den
totala maktlösheten hos huvudkaraktären får vi en helt ny inblick i hur det kan kännas att vara fast i en ung
kropp full av känslor.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Makaber - Böcker - CDON.COM

Med en unik blandning av poesi och prosa har Jim Friberg skrivit Makaber - en historia om tonårens svart-
vita känsloliv, självskadebeteende och hur det är att ...

Synonymer till makaber - Synonymer.se

makaber översättning i ordboken svenska - tyska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord
och fraser på alla språk.

Sandra Wejbro: Netflix-serien "Mörk turism" är spexigt makaber ...

Mitt medvetande försvann sakta, med dig nånstans nära mig. Det var slut. Jag var slut.
Personlighetsförintelse. Död. Borta. Men du slutade inte. Jag tittade på ...
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MAKABER

https://www.bo-fi.club/?p=MAKABER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MAKABER&ln=se
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