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BESKRIVNING

Hur går det när man gradvis inser att ens pappa inte står för den där tryggheten man trodde? Att kaoset
finns där man är, inte någon annanstans? Att det kanske är just pappa som är farligast av alla man känner? I
en isolerad familj kan man leva som förblindad, utan vare sig vilja eller förmåga att ifrågasätta det som
händer. Allting upplevs som normalt.Klas Berggren har fångande greppat problematiken i att leva i en
dysfunktionell familj. Huvudpersonen växer upp i miljöer där borderline, projicering och dissociation är
okända begrepp. Författaren beskriver på ett naket sätt hur familjen använder psykisk sjukdom som ett
vapen för att smutskasta varandra. Boken är omskakande, avslöjande och angelägen.Boken
rekommenderas av psykologen Thomas Silfving i den litteraturlista han presenterat för Anhörigföreningen
Borderline i Stockholm.Det är som en dokumentär. Det kryper i mig när jag läser.Man i 45-årsåldernJag
har nu sträckläst boken under två nätters tid.Kvinna 40 årDu ska bara veta hur mycket din bok har gett
mig.Man i 60-årsåldern
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Full_rulle_med_Mora_Träsk | Öppet arkiv | oppetarkiv.se

Svenska: ·(naturgeografi) sankmarksområde med stillastående vatten; en brunvattensjö; myr Diverse:
Ordet "träsk" har gett upphov till många namn på platser ...

Mora Träsk redo för nya generationer barn - Kultur & Nöje - UNT.se

Lyrics of HONKY TONK by Mora TräSk: Vänster ben fram vänster ben bak, Vänster ben fram och skaka
lite grann, Hoppa runt i ring dansa honky tonk, Det var ...

Mora Träsk - Scenkonst - 111 foton | Facebook

Du måste inte skapa ett konto för att kunna handla hos oss, men fördelarna med att göra det är flera. Du
kan till exempel hålla koll på dina order, spara ...
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TRÄSK

https://www.bo-fi.club/?p=TR%C3%84SK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TR%C3%84SK&ln=se
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