
Författarens tidigare bok ”Du sitter på min plats” kom ut 2013 och 
handlar om Joels kompis, Amandus. Han är en liten kille som går sin 
egen väg och det är en väg i kärlek. Amandus och hans syster Lotta 
är ett starkt syskonpar, som genom sin kärlek till varandra och till 
livet lyckas läka själsliga sår som en vuxen människa förorsakat. 

presenterar 

NÄR MAMMA HAR DRUCKIT 
VIN LAGAR HON INTE MAT  

AV SARA LIND!

Åter en livsviktig bok med ett livsviktigt ämne — för de viktigaste vi har  
av författaren Sara Lind!

”Nu har Joel kommit på att 
han skall ta en av mammas vin-
flaskor och sälja tillbaka den 
där mamma har köpt den. 
Pengarna tänker han ge till den 
fattige mannen. Han måste 
bara vänta tills han ser en 
flaska som inte är öppnad. För 
om den är öppnad kan han nog 
inte sälja den, tror han.” 

Joel funderar på flera drastiska 
lösningar för att hjälpa sin 
mamma. Han är övertygad om att 
det är han som är orsaken till 

hennes alkoholmissbruk. Han vill 
att hans mamma skall vara som 
andra mammor, som inte dricker 
sig fulla. Han bär ständigt en 
orosklump i sin mage: Oron över 
att inte veta om mamma är nykter 
eller inte, oron när mamma inte 
är nykter och han inte vet vad 
som kommer att hända. 

”Det är en finstämd bok om ett 
barns rädslor, övergivenhet och 
utsatthet. Den berättar om Joel 
och det svåra han är i, på ett 
naket men ändå kärleksfullt sätt. 

Genom hela boken går en tråd av 
värme, omtanke och inte minst 
hopp. 

Jag möter i mitt arbete som 
energiterapeut många ungdomar 
och vuxna som behöver mod att 
våga känna och att våga samtala 
om det de bär på och är i. Detta 
är en angelägen bok som jag 
varmt rekommenderar vuxna och 
barn att läsa tillsammans och 
samtala om. 

Lill Andersson  
Energiterapeut

Han heter Joel och är  
sju år!

ERBJUDANDE!
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