Ljudboken Vapenlös
När Marion börjar nysta i barndomsvännens
försvinnande sätts ett händelseförlopp i rullning som
hon aldrig kunnat föreställa sig. Den förr så lågmälda
vardagen förvandlas till en jakt efter sanning, närhet
och svar.
I takt med att fler bitar läggs till pusslet kommer hon
närmare gåtans lösning, och närmare den kärlek hon
aldrig kunnat släppa.
En roman om att finna sitt sammanhang och om att väcka glöden i den själ som göms i
en begränsad kropp. Vapenlös finns som ljudbok på

Storytel
BookBeat
Nextory
Bokus Play
Boken är inläst av Anna Asp (känd från Beck) och boken har fått fina omdömen. En del
av dem finns här nedan. Klicka på länkarna ovan eller sök på andra ställen där
ljudböcker finns, t ex bibliotek.
Denna roman är en form av Himalayavandring då skrivandet liksom all annan aktivitet
försvåras av den kroniska sjukdomen ME. Cecilia kan skriva några rader om dagen om
det görs liggande och med smärtlindrande medicin. Det är under dessa korta pass
romanen Vapenlös har blivit till.

Omdömen om ljudboken
"En bok som lyckas fånga så många känslor och
ge en viktig inblick i vardagen med kronisk
sjukdom. En historia med många lager som gör
det svårt att lägga den ifrån sig. Jag
rekommenderar alla att läsa/lyssna på den!"
Bokus Play, Aurora
"Fantastisk bok och mysig uppläsare!
Rekommenderar verkligen."
Angelica, Storytel
"Jättefin bok! Rekommenderas varmt."
TK, Storytel

"Spännande historia och en informativ bok om att leva med ME."
Karin, Storytel
"En både spännande och engagerande roman som belyser en av vår tids svåra
sjukdomar som verkligen behöver belysas. Tack för en annorlunda hjältinna och en
givande historia."
Ingrid, Storytel
"En varm och spännande bok som är svår att lägga ifrån sig. Hos ME-sjuka Marion vävs
flera människors liv och öden samman. Inläsaren gör med sin varma och lugna ton
boken rättvisa. En bok som fastnar i hjärtat."
Klara, Storytel
"Sträcklyssnarbok som har det mesta. Spänning, mysterier, feelgood, härligt språk och
inblick i hur det kan vara att vara husbunden pga sjukdom. Uppläst av en ny
bekantskap med potential att bli en favorituppläsare."
Nextory, Nina
"Älskar att kunna spegla mig i huvudrollen. Mycket väl beskrivet om ME. Spänning och
fantasi som gav mig tankar och hopp. Önskar nu denna som film."
Bokus Play, Anonym
”En bok som sätter spår och skapar nya
insikter. Välskriven, gripande och
spännande. Jag uppskattar hur människor
hjälper varandra trots stora svårigheter.
Det finns hela tiden en spänning om hur
det ska gå som gör det svårt att sluta
lyssna. Är tacksam och sorgsen över
skildringen av sjukdomen ME som ändå
gör det lättare att förstå mer om hur det
kan vara att leva med ME.”
BookBeat, Viktoria
”En bra roman med spänning och bra relationsskildringar, men också helt unik
eftersom huvudpersonen är kroniskt sjuk och till stor del hänvisad till sitt hem. Det ger
ett ovanligt perspektiv och insikt i livet med sjukdomen ME, förutom historien som
berättas. Läs den för igenkänning om du är fysiskt begränsad, eller för nya insikter om
du inte är det!”
BookBeat, Eva
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