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BESKRIVNING

Boken handlar om flickan Lovisa som man får följa från barn till vuxen. Hon är högkänslig och växer upp
i ett hem där alla känslor stängs inne och där hon bär på vuxnas känslor.Ett Orkidébarn föds med en extra
sårbarhetsgen och författaren har försökt belysa skönlitterärt vad som händer med en sådan personlighet
när man inte speglas positivt och hur olika barndomstrauman kan komma att påverka mönster, livsval och
upplevelser.Boken är den första i en serie."Den är så bra. Ser också fram emot fortsättningen"Vi har den på
biblioteket i Kungsbacka och jag rekommenderar den till låntagarna för att den är så bra. Ser också fram
emot fortsättningen."Bibliotekarie EvaIntressant om högkänslighet Lika duktig som huvudpersonen Lo är
på att känna in sina egna och andras känslor, lika bra är Lager- berg-Thunes på att beskriva subtila
känslotillstånd utan att det märks. Hon använder formuleringar som stannar kvar i min- net, till exempel
"det finns alltid ett innanför och ett utanför", som återkommer flera gånger i romanen.Jag ser fram emot
nästa del, som även den ges ut på Kloster förlag i Lugnås./Jennie Hilli Sjöqvist Mariestadstidningen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Orkidébarnet", recension « Högkänsligt i ord och bild

Orkidébarnet av Lagerberg Thunes, Charlotta: Boken handlar om flickan Lovisa som man får följa från
barn till vuxen. Hon är högkänslig och växer upp i ett hem ...

Villa Freja: Orkidébarnet av Charlotta Lagerberg Thunes

Nu finns boken Orkidébarnet, i en andra upplaga. Boken lanseras den 18 maj med en öppen releasefest den
25 maj vid Vattumannens bokhandel i Stockholm...

Orkidébarnet, av Charlotta Lagerberg-Thunes - Just nu - Just här

I boken får vi följa högkänsliga Lo under hennes uppväxt. I hennes närhet räknar man med att hon ska
ställa upp för familjen, finnas till hands och inte bråka.
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ORKIDÉBARNET

https://www.bo-fi.club/?p=ORKID%C3%89BARNET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ORKID%C3%89BARNET&ln=se
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