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BESKRIVNING

Redan när Sandra föddes var hennes mamma psykiskt sjuk. När Sandra växer upp glider mamman allt
djupare in i sin sjukdom och sitt alkoholmissbruk. Hon pantsätter Sandras saker för att ha råd med vin och
cigaretter. Sandra ansvarar så gott hon kan för hushållet, medan hennes mamma låser in sig i sitt rum och
eldar upp brev och pratar med sig själv. Ofta finns ingen mat i huset, de pengar som finns går till
mammans missbruk. Sandra får mat av sina kompisar, som smugglar ut smörgåsar till henne. För dem är
det ett spännande äventyr, men för Sandra handlar det om överlevnad.17 år gammal träffar Sandra sin
blivande man. De kämpar för ett bra liv tillsammans, gifter sig och får två barn. När andra barnet är fött
briserar ännu en bomb i ett liv som bara behöver lugn och ro. De får beskedet att maken drabbats av
MS.MASKROSUNGEN är en gripande och självutlämnande berättelse om en flicka som trots hårda
förutsättningar växer upp till en stark, välutbildad kvinna.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Maskrosungen - Sandra Gustafsson - Bok - akademibokhandeln.se

Maskrosungen är en gripande och självutlämnande berättelse om en flicka som trots hårda förutsättningar
växer upp till en stark, välutbildad kvinna.Redan ...

Boklysten: Maskrosungen

Maskrosungen has 51 ratings and 7 reviews. Erika said: Jag fick den här boken som Giveaway via
Goodreads och har sett fram emot att läsa den. Väl medve...

Maskrosungen - Böcker - Aqbutik.se

Redan när Sandra föddes var hennes mamma psykiskt sjuk. När Sandra växer upp glider mamman allt
djupare in i sin sjukdom och sitt alkoholmissbruk.
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Maskrosungen

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