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BESKRIVNING

Kort om handlingen:I centrum av berättelsen står Petra, Jonas och Nova i Göteborg, var och en med
komplicerade relationer. Mystiska händelser tränger sig på och det är omöjligt att förutse om de kommer
att växa eller överskuggas av varandra när vardagen övergår i något annat.Om boken:"Nästan en familj" är
en relations- och utvecklingsroman med psykologiskt djup och övernaturliga inslag. Läsaren kommer
riktigt nära karaktärerna och dessa mystiska händelser i Göteborg.Om författaren:Eva-Lena föddes 1963 i
Göteborg, där hon arbetar som teknisk skribent. Intresset för vardagspsykologi och -filosofi, liksom att
hon är synsk och har mediala förmågor, har inspirerat till handlingen i romanen.Utdrag ur
läsarrecensioner:"Boken omfattar så mycket av livet och det går inte att lägga ifrån sig den. Som läsare får
man garanterat snyfta, skratta och reflektera över sina egna tankar och beteende.""En nervpirrande thriller!
En psykologisk relationsroman som väver in kontakter med andra sidan i handlingen. De döda är en del av
persongalleriet och påverkar de levande vars öden tvinnas samman. Det går inte att lägga ifrån sig
romanen!""Man märker att författaren är intresserad av och har förståelse för hur det ena leder till det
andra. Detta är ingen bok som man skummar igenom. Där finns många tankar och tänkbara förklaringar
till mänskliga reaktioner i sig och till hur en upplevelse kan dana vårt agerande i relation med andra och
hur våra val kan leda oss på avvägar - eller ge oss tillfredsställelse och glädje i livet. En bok med spänning,
djup och insikter.""En bok att sluka! Suget att fortsätta läsa finns hela tiden där, likaså nyfikenheten om
vad som finns bakom hörnet. Det är en spännande historia om livet. Boken rekommenderar jag varmt till
andra, och jag hoppas på ytterligare en roman."Fler omdömen finns på OrdKanalen.com. Externa
recensioner och omdömen: Binas books, Jennies boklista
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nästan en familj av Eva-Lena Bjarneborg

En relations- och utvecklingsroman med psykologiskt djup och övernaturliga inslag. Finns även att köpa
på exempelvis Bokus och Adlibris

Nästan en familj - Eva-Lena Bjarneborg - Bok - akademibokhandeln.se

Extra allt (Nästan som) en vanlig familj. OBS! Boken är slutsåld i webshopen men går att köpa direkt från
tryckeriet, som trycker upp enstaka exemplar.

Nästan en familj (Danskt band, 2017) - pricerunner.se

Handla dina böcker online eller i butik! Inspireras av personalens lästips, besök författarsamtal eller ta
med barnen på sagostund.
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NÄSTAN EN FAMILJ

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84STAN%20EN%20FAMILJ&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84STAN%20EN%20FAMILJ&ln=se
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