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Vid sju års ålder förändras Ninas liv för alltid då hon hamnar innanför en ytterdörr i en hall genomsyrad av
ångest och djävulskt maktmissbruk, utan någon som fångar upp henne på andra sidan. Hjälplös och övergiven
i den allra mörkaste av världar tar hopplösheten vid. Hennes liv blir en charad, ett låtsasliv, tills hon inte
längre förmår låtsas längre och smärtan blir hennes trogne följeslagare. Till slut måste hon bestämma sig för
om hon vill fortsätta leva eller om den enda utvägen är att dö. Hon kämpar en hård och ojämn kamp mellan de
båda alternativen. Finns det ett liv bortom smärtan och hur ska hon i så fall finna det? Glashjärta är en
berättelse om vanmakt och livets allra mörkaste sida, men också om kärlek, styrka och hopp.Anneli Stålberg
är född 1962. Hon växte upp i Karlskrona, flyttade sedan till Uppsala och därefter vidare till Helsingborg.
Hon har tillbringat många härliga somrar på västkusten i Fiskebäckskil både i segelbåt och på land. Anneli är
gift och har fyra barn.
Allt eftersom barnen blir äldre får hon mer tid att skriva vilket hon gör passionerat. Anneli hittade sin stora
passion för skrivandet 2009, då hon tillbringade ett år på Mallorca. Livet där gav andrum och inspiration. Den
inspirationen hittar hon numera i sin vardag, i sina rädslor, i naturens storslagenhet men framför allt i musiken.
Hennes novell "Hjärtsträngar" finns med i antologin #Älskanoveller - 26 nyanser av Sverige. Glashjärta är
hennes debutroman.

Söker du en presentgrossist som säljer prydnadssaker och inredningsdetaljer. Välkommen till. Välkommen
till.
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Stor orange vas. Design: Erik Höglund Höjd: 17 cm Diameter: 10 cm i öppningen ( 15 cm i mitten)
Vikt:1090 g Artikelnummer:17601. Kontakta oss om det skulle vara några frågor. Vi erbjuder
änglaskulpturer, ljuslyktor, fontäner och mycket mer. Upplevelser. Vi erbjuder änglaskulpturer, ljuslyktor,
fontäner och mycket mer. Design: Erik Höglund Höjd: 17 cm Diameter: 10 cm i öppningen ( 15 cm i mitten)
Vikt:1090 g Artikelnummer:17601. Prova på hur det känns att arbeta i en glashytta och få forma den
glödande massan med dina. Boka en oförglömlig glasupplevelse på Kosta Glascenter. Mitt i kalla vintern
dyker plötsligt Alla Hjärtans Dag eller Sankt Valentins dag upp som en föraning om vår, värme och kärlek.
Prova på hur det känns att arbeta i en glashytta och få forma den glödande massan med dina. Vi erbjuder
änglaskulpturer, ljuslyktor, fontäner och mycket mer. Design: Erik Höglund Höjd: 17 cm Diameter: 10 cm i
öppningen ( 15 cm i mitten) Vikt:1090 g Artikelnummer:17601.

