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Konsekvenser av att dö Rose Marie Bouw Hent PDF Efter att Ann-Sofie funnit kärleken i Pascal går allt fort.
Hon flyttar till Nederländerna, de börjar ett liv tillsammans, och det dröjer inte länge innan Ann-Sofie blir
gravid med deras barn. Vad som ska vara en magisk tid som borde avslutas med den lyckligaste dagen i ens
liv - dagen då ens barn föds - blir istället en mardröm. Genom dagboksanteckningar får vi följa Ann-Sofie och
det nya liv hon lever, präglat av posttraumatiskt stressyndrom, paranoia, psykoser, och depressioner. I tysthet
kämpar hon för sitt liv, och för att överleva i sin nya verklighet."Konsekvenser av att dö" är en drabbande

roman, som inte lämnar någon orörd.
Rose Marie Bouw (född 1976) är uppvuxen i Åkers Styckebruk, men är sedan flera år tillbaka bosatt i

Nederländerna. Bouw har under sin framgångsrika författarkarriär skrivit ett flertal böcker, som kretsar kring
starka och inspirerande människoöden.
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länge innan Ann-Sofie blir gravid med deras barn. Vad som ska vara
en magisk tid som borde avslutas med den lyckligaste dagen i ens liv

- dagen då ens barn föds - blir istället en mardröm. Genom
dagboksanteckningar får vi följa Ann-Sofie och det nya liv hon lever,
präglat av posttraumatiskt stressyndrom, paranoia, psykoser, och
depressioner. I tysthet kämpar hon för sitt liv, och för att överleva i
sin nya verklighet."Konsekvenser av att dö" är en drabbande roman,

som inte lämnar någon orörd.
Rose Marie Bouw (född 1976) är uppvuxen i Åkers Styckebruk, men
är sedan flera år tillbaka bosatt i Nederländerna. Bouw har under sin
framgångsrika författarkarriär skrivit ett flertal böcker, som kretsar

kring starka och inspirerande människoöden.
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