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En berättelse om den villkorslösa kärlek som bara en mor kan känna för sitt barn
Grace Connollys son Jack är svårt sjuk i en ovanlig sjukdom. Hela familjen påverkas starkt av treårige Jacks
hjärtskärande kamp, och Grace vakar dag och natt vid hans sida.
Samtidigt som hon helhjärtat engagerar sig i sonens behandlingar blossar en gammal kärlek upp på nytt 
bakom ryggen på sin man Stephen börjar Grace träffa sin ungdomskärlek Noah.
Den gränslösa kärleken till sin son får Grace att göra allt  hon lusläser det hon kommer över om den mystiska
sjukdomen, övervakar läkarnas metoder och vill veta allt om varje medicin Jack får. Hon gör kort sagt allt en
mor kan göra för sitt sjuka barn  men någon i hennes närhet misstänker hennes motiv.

En anmälan mot Grace har kommit in och misstankarna växer om att hennes moderliga omsorger om Jack är
ett fall av Münchhausen by proxy  att hon medvetet skulle förvärra och förstora sonens problem för att själv få
uppmärksamhet. Utredarna hävdar att hon passar perfekt in i sjukdomsprofilen  hennes engagemang runt
sonens sjukdom är ovanligt starkt, hon ifrågasätter hela tiden den medicinska expertisen och hon tycks trivas
lite väl bra på sjukhuset.
Snart kommer anklagelser även från personer i hennes närmaste omgivning. Grace börjar tvivla på allt och
alla och frågar sig om och om igen: Vem har anmält henne? Vem vill henne så illa? Hela hennes värld ställs
upp och ned och hon tvingas omvärdera allt  kärleken till älskaren Noah och förhållandet till sin make Stephen
och till sina barn Max och Erin.
Sorg, ilska, mod, kärlek och rädsla  allt ryms i denna gripande berättelse om en moders villkorslösa kärlek till
sitt barn. Graces kamp för att bli trodd och få upprättelse engagerar läsaren och visar hur valen vi gjorde igår
kan ha avgörande betydelse för allt som ligger framför oss.
Författare:
Maribeth Fischer kommer från USA och har tidigare vunnit Pushcartpriset för sin förra bok The Language of
Good-bye. Efter universitetsexamen i Creative Writing har hon själv undervisat i ämnet. Detta är hennes första
bok på svenska.

Det gamle testamentet på lulesamisk. I november 2016 startet arbeidet med å oversette Det gamle testamentet
til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i 2003. Du kan helbrede ditt liv Publisert onsdag 1. august
2012, av CoachMagasinet, i Boktips Forfatteren Louise Hay er en amerikansk motivasjonsforfatter og
terapeut. Siren Winjor. 47, Kristiansand. Mor, fostermor, barnevernsarbeider, skribent og tenker.
Kristiansander med en sterk tro på menneskemøter og levde liv. Innimellom all annen strikk så hender det seg
at jeg tar et lite oppdrag. Denne gangen var det et babyteppe som var ønsket. Det finnes jo et utall flotte
mønstre. Så lenge jeg kan huske har det alltid vært sånn at jeg må beregne minst tre timer til håret når jeg skal
noe: To runder med shampo, 15 minutter med kur og et. Det finnes mange varianter av fortellingen om
Buddhas liv, og enda flere fortolkninger av hans lære. Her er en enkel og grei versjon. 1. Buddha, liv og
bakgrunn «Ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av dets liv i våre hender.» Dette
lar jeg stå som en overskrift for det jeg ønsker å si i kveld. En fantasi. Sladret om den 5 mai av Afrodite.
Lagret under Sex og sånn. I dag vil jeg dele en av mine fantasier med dere. "Café Stings sjokoladekake" er en
killer sjokoladekake - myk og saftig med en helt fantastisk god sjokoladekrem! Jeg fant oppskriften på nettet
for mange år siden. urinsyregikt > urinsyregikt. Urinsyregikt - kjerringråd. Urinsyregikt er et produkt av at det
blir for mye urinsyre i blodet. Som hjelp mot urinsyregikt kan man.

