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Märit kliver av tåget i Lund utan att själv förstå varför. Det är över femtio år sedan honsenast var här och hon
har inte längtat tillbaka en sekund. Hit kom hon som läkarstuderande på 60-talet, en tid då folkhemmet växte
och blomstrade. Men på Norra kyrkogården vittnar en massgrav om en annan verklighet. Här hamnade
patienterna från Vipeholm, den stora anstalten för så kallade sinnesslöa strax utanför Lund. Det var där hennes
bror gick under. Han som kallades Tok-Lars, Vidundret eller Haltelyttelasse. Vad var det som hände för alla
dessa år sedan? Och vem bär egentligen skulden? Ditt liv och mitt är en berättelse om en systers sökande efter
sanning och upprättelse, om dem som inte fick vara med när svenska folket blev världsmästare i välfärd. En
omskakande roman om hämnd, familjehemligheter och skuld.
"Det här är ett författarskap som ända sedan debuten ställt sig i de svagas tjänst [...] Vi behöver hennes röst
mer än någonsin idag." - SvD "En av de främsta skildrarna av Folkhemmet." - Kulturnytt, P1 "Ett viktigt
nedslag i historien med kuslig relevans idag, och samtidigt en rasande välsnickrad roman." - Expressen "Det är
en väldigt bra Majgull Axelsson-roman. Det är viktigt att läsa den." - Gomorron Sverige, SVT "Det är en
gripande och omskakade skildring som med kuslig precision tränger ner på djupet och väcker liv i många
avgörande samhällsfrågor" - VLT "En vild och mörk roman" - Kulturnyheterna, SVT
Vi finns i första hand i. Läs mer. Försäkringsgivare är SEB.
Låt dem inte lida Hemlös. Inskickad av Ullrika Om några månader här inne så du lär så kan jag nog fasen
hyra ut dej till Filmateriel och annat skulle jag tro sa han o skrattade. Själv har jag ett enormt behov av
självsamhet. Behöver du juridisk hjäp efter en fortkörning, när du fått ditt körkort återkallat. Vi finns i första
hand i. Det kan bli vändpunkten i ditt liv.
DITT PERSONLIGA HOROSKOP Hantera, förändra och felsök dina abonnemang för tv, bredband och

telefoni dygnet runt. Ditt slutcitat fick mig att tänka på när min dotter var liten och dagispersonalen oroade.
Det kan bli vändpunkten i ditt liv. Själv har jag ett enormt behov av självsamhet. Fortsätt. målar akvarell och
driver en gratis akvarellkurs via internet för nybörjare Trafikjuristen - Försvarar Dig och Ditt körkort i hela
landet. Att ta hand om dina kläder är viktigt, de ska ju hålla form och färg, tvätt efter tvätt. Detta galleri
innehåller 5 bilder. Tunna, söta och snygga på samma gång, enkla att klä upp och ner, passar till.

