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BESKRIVNING

"Mamma, hur tror du det känns att dö? Tror du detgör ont?" Jag var beredd. Men ändå inte. Vi hadealdrig
någonsin pratat om att Anna kunde dö innanden där dagen i mars när beskedet kom. Men bådemin man och
jag hade tänkt tanken. Jag tror aldrig vivågade uttala den inför varandra av rädsla för att den dåskulle bli
sanning.Jag är mamma till tre barn, två på jorden och ett i himlen. Det här är enberättelse om min dotter
Anna Soa som var sex år när hon dog i canceri april 2013. Tanken att skriva om Anna kom till mig tidigt,
nästan direkt,trots att man ofta får rådet att vänta med större projekt när man drabbasav sorg. Men för mig
var det viktigt att ha detaljerna i färskt minne, jagvar helt enkelt rädd för att minnena skulle förvanskas.
Boken är ocksåskriven till mina två döttrar i livet som har förlorat en älskad syster ochen bästa vän. Anna
efterlämnar ett tomrum som aldrig går att fylla.Det är en bok om sjukdom, hopp, liv och död och om en
verklighet somfå känner till. Men det är också en bok om den vackraste av gåvor, alltdet vår Anna
representerade och hur vi försöker leva i förhållande till detsom har drabbat oss.Anna planerade att hålla
en loppmarknad tillsammans med bästakompisen en tidig vårdag 2013 och skänka pengarna till
Barncancerfonden.Det blev aldrig någon loppmarknad. Anna orkade inte. Attskänka överskottet från
försäljningen av den här boken till Barncancerfondenblir mitt sätt att uppfylla Annas önskan.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sagan om Anna

Alba är uppvuxen i en värmländsk bruksort, i en familj med ordbrodöser. Förmågan ärvs från mor till
dotter och ger en kraften att styra andras tankar och ...

Sagan om Anna Sophia - biblioteket.stockholm.se

Handling. Filmen utspelar sig på 1840-talet i det Skandinavien-inspirerade kungariket Arendal (orig.
Arendelle), där de två prinsessorna Elsa, 8 år, och Anna, 5 ...

Frost (film) - Wikipedia

Pris: 72 kr. pocket, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Sagan om Anna Sophia av Towan
Obrador (ISBN 9789188453020) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...
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