AFFINITYREPORTS.COM Ebook and Manual
Reference
ENGLEPAPPA EBOOKS 2019
Author: Magne Helander
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
«Da har jeg blitt pappa til en nydelig engel. Akkurat nå dro hun videre til en ny verden.» Slik fortalte Magne Helander
over 80 000 følgere på Facebook at datteren Ylva var død av kreft. Da hadde det gått fire år siden Ylva fikk påvist en
alvorlig

hjernesvulst.
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For Magne er ikke historien om Ylva kun en historie om sykdom, sorg og fortvilelse, men også kjærlighet og
muligheter. «En av grunnene til at jeg begynt å dele tankene mine på Facebook, var at jeg ville fortelle at det faktisk er
noen fine ting med å ha et sykt barn også. Jeg ville aldri, og det vet jeg helt sikkert, blitt kjent med Ylva slik som jeg
fikk muligheten til, hvis hun hadde levd til jeg døde. Jeg ønsket å fortelle at veien mot døden kan være vakker. Trist,
men full av kjærlighet.»u0026#xa0;u003cbr /u003e
I denne boka forteller han historien om Ylva, men også om seg selv - hva han har lært om tilstedeværelse og nærheten
til liv og død. Den historien kan alle lære noe av.
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