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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.
Vi ville hitta ett alternativ till industrikycklingarna som växer upp i snabb takt och bara får leva i cirka 30
dagar. Vi tog en tur till kyrkogården och tände ett ljus för min morfar, han skulle fyllt år denna underbara maj
dag om han levt. Hej, Jag har använt 5:2 i 3,5 månader. Vi ville hitta ett alternativ till industrikycklingarna
som växer upp i snabb takt och bara får leva i cirka 30 dagar. 2. God morgon bloggen. DN Sverige är
inrikesnyheter och händelser dygnet runt. 15-åriga Jenny Kramer blir utsatt för ett brutalt övergrepp utanför
en fest i den lilla staden Fairview. – Döden har vi gemensamt, men livets slutskede kan se olika ut för att vi
har individuella behov. Spontanitet har blivit min grej. Våra pengar är nämligen betydligt bättre på att.
Hej, Jag har använt 5:2 i 3,5 månader. Jag använder i huvudsak metoden för att bli av med mina.
Spontanitet har blivit min grej. Spontanitet har blivit min grej. Jag skriver om det största Bedrägeriet
någonsin. Till exempel det här för ett drygt år sedan.

