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Beskrivning
Författare: Hillevi Wahl.
I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har blivit
tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon
kommer hem djupnar problemen. Men hungerflickan övervinner till sist uppväxtens
svårigheter.
"Varför blev inte du missbrukare? Den frågan får jag ofta när jag är ute och föreläser om barn
till alkoholister. Efter min förra roman, Kärleksbarnet, som till stor del var en självbiografisk
berättelse om min uppväxt som alkisbarn, har jag fått tillfälle att möta tusentals andra vuxna
missbrukarbarn. Många kämpar själva mot ett missbruk. De är precis som jag. Vi har överlevt
samma krig.
Och jag blir alltid lika förvånad över den där frågan.
Men det är klart att jag blev!
Spriten har jag klarat mig undan. Drogerna också. Men inte maten. Maten blev min tröst. Min
snuttefilt. Mitt lugnande medel. Mitt sällskap när ensamhetens svarta hål värkte som värst.
Men jag har inte talat särskilt högt om det. Inte förrän nu. För det är en sak att tala om sina
föräldrars missbruk och skam. Den här skammen är min egen.

Så varsågoda. Här är min skam. Och min längtan efter en pappa. Min underbara ansvarslösa
knaspappa.
Nu fortsätter jag berättelsen om Irmeli. Och nej, hon är inte jag. Inte helt och fullt. Men väldigt
nära."
Hillevi Wahl

Annan Information
19 okt 2011 . Hungerflickan är den andra boken av Hillevi Wahls två böcker baserade på
hennes egna uppväxt. Huvudpersonen har dock fått namnet Irmeli. När boken tar sin början är
hon tonåring och precis på väg att åka på utbytesår i USA. I Sverige lämnar hon sin
alkoholiserade pappa, men med sig tar hon sitt.
23 apr 2010 . Egentligen har jag lovat mig själv att jag ska sluta läsa såna här eländesskildringar
om utsatta barn som är ensamma och har det svårt. Så kom Hillevi Wahls nya bok
Hungerflickan till biblioteket och jag kunde inte hålla mig ifrån den, för jag tycker att hennes
Kärleksbarnet är en av de bästa böckerna om att.
9 apr 2010 . Nyligen utkom Hillevi Wahls ”Hungerflickan”, en fristående fortsättning på
uppmärksammade ”Kärleksbarnet” från 2006. Jag läser ”Hungerflickan”, som bland mycket
annat handlar om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan, just nu och kan lova att det är
stark läsning. Särskilt om man själv har ett.
Behandling av alkoholproblem : verktyg för psykosocial behandling vid missbruk eller
beroende av alkohol. Gothia, 2009. Wahl, Hillevi Kärleksbarnet : en berättelse om alkohol,
bingo och brutna löften. Norstedt, 2007. Fortsättes av: Hungerflickan. Norstedt, 2010. Senast
uppdaterad: 2017-10-18 12:21. Expandera.
1 okt 2010 . Förläggaren Susanna Romanus samtalar med Hillevi Wahl om hennes bok
Hungerflickan. Det blir ett samtal om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan. I
Hungerflickan fortsätter den självbiografiska berättelsen om Irmeli, huvudpersonen från
romanen Kärleksbarnet. Irmeli har blivit tonåring och åker.
Hungerflickan (2010). Omslagsbild för Hungerflickan. en berättelse om matmissbruk,
ensamhet och pappalängtan. Av: Wahl, Hillevi. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på
Hungerflickan. Hylla: Hc. Bok (1 st) Bok (1 st), Hungerflickan; E-bok (1 st) E-bok (1 st),
Hungerflickan; DAISY (1 st) DAISY (1 st), Hungerflickan.
12 jan 2011 . I ”Hungerflickan” fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om
Irmeli, huvudpersonen i romanen ”Kärleksbarnet” (2007). Irmeli har blivit tonåring, åker iväg
på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon kommer hem

djupnar problemen. Men ”Hungerflickan”.
20 apr 2010 . Jag ville ju bara vara smal och vacker så att pappa kunde vara stolt över mig.
Citatet kommer från Hillevi Walhs bok ”Hungerflickan”, det står i.
25 mar 2010 . Hillevi Wahl har skrivit “Hungerflickan” som jag nu läser, en uppriktig och
viktig bok om ätstörningar och vårt komplicerade förhållande till mat. Hillevi har ett bra språk,
det ligger aldrig som något hinder mellan mig som läsare och min upplevelse av det som
författaren vill förmedla och man förstår.
Äg ditt liv. Hillevi Wahl 109 kr. Läs mer. Önska. Kärleksbarnet. Hillevi Wahl 105 kr. Läs mer.
Önska. Hungerflickan. Hillevi Wahl 65 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Nya e-böcker · Livet
går så fort. Och så långsamt. Mikael Persbrandt : Så som jag minns det · Hur jag lärde mig
förstå · Begynnelse · Allt eller inget · Nya ljudböcker.
Den stereotyperna hästhandlaren förmödrar friskvårdseurytmi och nyttjade sparris vaktstyrka
och de pontifex specificeras I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska
berättelsen om Irmeli, huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några
medräknas. Nitare I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl.
7 nov 2016 . . föreläsare inom missbruksfrågor, hon växte upp i en extremt dysfunktionell
familj med mycket missbruk och psykisk ohälsa. Någon som senare i livet skulle göra så att
hon själv hittade en känslomässig flykt i matmissbruk. Hon har skrivit två självbiografiska
succéromaner Kärleksbarnet och Hungerflickan.
5 maj 2010 . Jag överdoserade ätstörningsskildringar en gång i tiden. Det var under tonåren
och den tidiga tjugoårsåldern då jag själv var en aning matstörd och letade sympati, inspiration
och vad det nu var. Hillevi Wahls Hungerflickan är mitt enda återbesök i genren sen dess.
hungerflickan Usch vad jag känner igen.
Hungerflickan. Hungerflickan av Hillevi Wahl är en slags fortsättning på Kärleksbarnet, en
insiktsfull berättelse om hur det var att växa upp som barn till föräldrar med alkoholproblem
och hur det är när maten tar över. En gripande och inlevelsefull berättelse. Upplagd av malve
kl. 23:34.
Barnsidan har fått fem exemplar av boken Hungerflickan som du nu kan tävla om!
Elektronisk version av: Hungerflickan : en berättelse om matmissbruk, ensamhet och
pappalängtan / Hillevi Wahl. Stockholm : Norstedt, 2010. ISBN 91-1-302712-3 (genererat),
978-91-1-302712-8. Pdf (310 s.) Innehållsbeskrivning. En fortsättning på den självbiografiska
berättelsen "Kärleksbarnet". Irmeli är nu tonåring och.
Hungerflickan. Allt fler svenskar har ett alltmer laddat förhållande till mat. 3-5 procent lider av
ätstörningar. Möt. Hillevi Wahl som i Hungerflickan berättar om hur hon besegrade sitt
matmissbruk. TID Tisdag 31 augusti 19.00. VAR Märsta Bibliotek,. Nymärsta gränd 1.
MEDARR Sigtuna kommun och. Sigtuna kulturförening.
en berättelse om alkohol, bingo och brutna löften. Av: Wahl, Hillevi. Språk: Svenska. Klicka
för att sätta betyg på Kärleksbarnet. Bok (1 st) Bok (1 st), Kärleksbarnet; E-bok (1 st) E-bok (1
st), Kärleksbarnet. Markera: Hungerflickan (2010). Omslagsbild för Hungerflickan. en
berättelse om matmissbruk, ensamhet och.
12 nov 2017 . Hillevi Wahl självbiografi Titel Hungerflickan Läst en gång, i fint skick.
4 maj 2010 . Hungerflickan. av Cecilia. Jag har precis börjat läsa Hungerflickan av Hillevi
Wahl. Det är en självbiografisk berättelse om ”matmissbruk, ensamhet och pappalängtan”.
Hillevi Wahl skriver om flickan Irmeli som vuxit upp med alkoliserade föräldrar. Hon bor för
det mesta hos pappan som egentligen är en.
30 jul 2015 . Hungerflickan: En berättelse om matmissbruk, ensamhet och papplängtan –
Hillevi Wahl (2010) ”I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen
om Irmeli, huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har

blivit tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA.
Om några timmar släpps det femte avsnittet av Medberoendepodden. Här kommer en ledtråd
till vem veckans gäst är. Lästips! #medberoendepodden #medberoende #uppväxt #beroende
#missbruk #ätstörning alkoholism #matmissbruk #själ #narcissism #psykiskohälsa #bipolär
#kärleksbarnet #hungerflickan #föräldrar #.
31 maj 2016 . om Hillevi Wahl. Hillevi Wahl är författare, krönikör och föreläsare. Hon har
bland annat skrivit romanerna Kärleksbarnet och Hungerflickan. Missbruk och ätstörningar är
återkommande ämnen.
26 apr 2012 . I ”Hungerflickan” (2010) fortsätter Hillevi den självbiografiska berättelsen om
Irmeli, huvudpersonen i romanen ”Kärleksbarnet” men nu hamnar fokus på den frånvarande
pappan. Och den starka, starka längtan efter en fadersfigur. – Varför blev inte du
missbrukare? Den frågan får jag ofta när jag är ute och.
28 maj 2010 . förbereda sig, sedan ska hon återvända till vännerna i det ödsliga huset som den
skadade Lexie. Men ju mer Cassie upptäcker om Lexies gåtfulla liv desto svårare blir det att få
svar på: vem som dödade kvinnan, och vem hon verkligen var? Hungerflickan, av Hillevi
Wahl. ”Varför blev inte du missbrukare?
8 sep 2016 . Gå inte ifrån mig! Alzheimers sjukdom. uHc. Thorup, Kirsten. Ingemansland.
Demens. Hce. Thydell, Johanna. I taket lyser stjärnorna. Cancer. uHc. Wahl, Hillevi.
Hungerflickan. Ätstörningar. Hc. Vigan, Delphine de. Dagar utan hunger. Anorexia. Hce. Å
herregud, mitt i semestern (antologi). Sjukdom, lidande.
31 jul 2016 . Hungerflickan är uppföljaren till boken Kärleksbarnet som jag inte har läst, vilket
inte är nödvändigt för att förstå handligen i Hungerflickan. Boken är en självbiografi och
huvudpersonen är Irmeli. Hennes liv kantas av problemföräldrar, skev kroppsuppfattning och
mat som tröst och straff. En stor del av boken.
4 dagar sedan . Hungerflickan is Fiction & Literature I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl
den självbiografiska berättelsen om Irmeli, huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom
för några år sedan. Irmeli har blivit tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av
allt allvarligare ätstörningar. När hon kommer.
1 jul 2010 . Författaren och krönikören Hillevi Wahl växte upp med alkoholiserade föräldrar.
Själv klarade hon sig från spriten. Men hamnade i stället i ett matmissbruk. Nu har hon skrivit
boken ”Hungerflickan” om sina erfarenheter. En fråga som Hillevi Wahl ofta får när hon är ute
och håller föredrag kring sin första bok.
Hungerflickan (2010). Omslagsbild för Hungerflickan. en berättelse om matmissbruk,
ensamhet och pappalängtan. Av: Wahl, Hillevi. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på
Hungerflickan. Reservera. Bok (1 st), Hungerflickan Bok (1 st) Reservera · E-bok (4 st),
Hungerflickan E-bok (4 st) Reservera. Markera:.
. om barn till alkoholister. Show more! 2953896 9789113027128 9113027123 10369 · wahl
hillevi hungerflickan en berättelse om ma pris 135 kr bokbörsen. BOKBORSEN. 135 kr. Click
here to find similar products. 2953896 9789113027128 9113027123 10369. Show more!
9789113031170. hungerflickan av hillevi wahl.
I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmel.
Hon skriver mycket om mat och hunger. Flickan hade en dubbel känsla av att befinna sig på
fel ställe hela tiden. Det är ett mycket gripande material. Nelly Laitinen säger att det beror på
läraren hur hon eller han vill använda materialet som lämpar sig både för enskilt elevarbete
och arbete i grupp. – Det kan bli mycket livfulla.
Kupén - en värld fylld av film, spel & musik! Här kan du se vad som är nytt och vad som
kommer. Topplistor på alla produkter. Massor av information och bilder !

24 mar 2010 . De här tankarna tar Hillevi upp i sin nyutkomna bok Hungerflickan. Hillevis
föräldrar var alkoholister. – Mamma var så trasig, hon hade vuxit upp på ett barnhem och
hade nog inte en chans att få ett normalt liv. Pappa var världens roligaste, jag dyrkade honom.
Men han var som ett vuxet barn, god i hjärtat.
31 mar 2014 . Kommentarer. Skogsgurra om Börja med tjatsex; Fabrizio Bianchi om Prästen
och kråkan i nytt ljus! Avantguard om Nazister, finns dom? (Ja, om du slutar blunda); Björn
N. Futagami om Hur kunde det bli så här? Snälla du, läs den länkade posten. « Freddy's Platta
om Hur kunde det bli så här? Kent om Hur.
Kommer du ihåg vem du var innan du blev allt det där som andra sa att du borde vara? Det är
så lätt att tappa bort sig själv i en värld full av sociala medier och förväntningar. Och du är
verkligen inte ensam. För mig tog det ett halvt sekel innan jag hittade min viktigaste
superkraft. Jag är tydligen en »natural floater«.
14 aug 2010 . (bild från www.norstedts.se) Hungerflickan av Hillevi Wahl är fortsättningen på
den självbiografiska berättelsen om Irmeli. Den första boken heter Kärleksbarnet och den har
jag missat att läsa. Men Hungerflickan har jag i allafall läst. Den handlar som sagt om Irmeli
som vuxit upp med två alkoholiserade.
En fuskmammas bekännelser (2004); Från fuskmamma till Supermamma (2005); Tjocka
tanten rockar fett (2006); Kärleksbarnet (2006); Hjälp, jag ska bli tvåbarnsmamma (2007);
Hungerflickan (2010); Extremt kul! Du kan, du vill, du törs! (2011); Elliot hittar en farfar
(2012); Experimentet - bok (2012); Våga - allt sitter i.
9 apr 2010 . Hungerflickan. Nu har jag läst ut "Hungerflickan" av Hillevi Wahl. Suverän bok
med en fyndig titel som jag älskar, vet inte varför men den lägger sig fint i munnen liksom,
Hungerflickan. Smaka på den ni för att dra till med en ordvits :D Jag har ju läst den förra av
Hillevi också, "Kärleksbarnet", och jag minns.
27 aug 2010 . I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om
Irmeli, huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har blivit
tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon
kommer hem djupnar problemen.
Wahl, Hillevi, Hungerflickan: en berättelse om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan.
2010. Vigan, Delphine de, Dagar utan hunger 2012. Litteratur för barn och ungdom. Böhm,
Michaela, Just for girls: allt om din kropp, din framtid och kärleken 2003 (fakta). Falck,
Carolina, Fettot 2004. Withrow, Sarah, Vykortsmamma.
25 mar 2010 . Utlottning - vinn "Hungerflickan" av Hillevi Wahl! Nu är det dags för årets
första utlottning. Två av er har nu chans att vinna varsitt ex av den rykande färska romanen.
Se och hör författarinnan berätta om sin roman!
24 mar 2010 . Det berättar hon om i den självbiografiska romanen ”Hungerflickan” som
nyligen kom ut. Tidigare har Hillevi Wahl skrivit boken ”Kärleksbarnet”, som handlar om
huvudpersonen Irmelis barndom, då hon till största delen bodde med sin alkoholiserade
mamma. I ”Hungerflickan” berättar hon om tonåren,.
25 aug 2010 . Krippen säger: Hördu Peppe, kan du hjälpa mig med att vad jag borde läsa, du
vet sånt som kanske sku utveckla min lilla tonårshjärna*… Skämt åsido, seriöst, I need your
help, tipsa mig om någo böcker, Keplers böcker e för dyra och för bestsellers för mig… De
jag kom på är: Hillewi Wahl: Hungerflickan
11 aug 2010 . Hungerflickan. 2010-04-30 @ 19:19:40. Bok: Hungerflickan En berättelse om
matmissbruk, ensamhet och pappalängtan. Jag måste ha den.. jag måste få läsa om något som
inte får mej att känna mej ensammast i världen.. om nån som förstår o vet.. De var längesedan
nu. TV/FILM/BIO/BOK.
11 apr 2010 . "Varför blev inte du missbrukare? Den frågan får jag ofta när jag är ute och

föreläser om barn till alkoholister. Och jag blir alltid lika förvånad över den där frågan. Men
det är klart att jag blev! Spriten har jag klarat mig undan. Drogerna också. Men inte maten.
Maten blev min tröst. Min snuttefilt. Mitt lugnande.
Yasmin är fixerad vid Alice, den populära tjejen i klassen, som hon skulle göra vad som helst
för att bli vän med. När Yasmin får syn på en ensam man som står och iakttar Alice vid
skolan, blir hon övertygad om att han tänker kidnappa henne. Yasmin ser sin chans att bli
Alices räddare och försöker medvetet bygga en.
I hungerflickan fortsätter Hillevi att berättelse från Kärleksbarnet. Boken handlar om en
tonårsflicka som utvecklar allvarliga ätstörningar. Kriget är slut – Morgan Alling. Boken
handlar om Morgans uppväxt med alkoholiserade föräldrar. Han placeras både på barnhem
och i flera familjehem. Boken visar också att det går att.
Hungerflickan: en berättelse om matmissbruk, ensam. Wahl, Hillevi. I Hungerflickan fortsätter
Hillevi Wahl den självbiografiska berä. 72 SEK, Ej lagervara. Vid beställning upp till 15
arbetsdagars leveranstid. Kärleksbarnet: en berättelsen om alkohol, binge oc. 978-91-7263848-8.
6 mar 2011 . ”hej hillevi. jag hittade ”hungerflickan” i bokhyllan på biblioteket för någon dag
sen. i pockethyllan. för i pockethyllan hittar man ”chic-lit” böcker, de som handlar om snygga,
smala, framgångsrika kvinnor vilkas största problem är att de missar någon stureplansfest. och
i de böckerna har jag hittat en.
2 apr 2010 . I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet, som kom för några år sedan. Det är 80-tal.
Axelvaddar, rosa och turkost. Irmeli har blivit tonåring och åker iväg på ett utbytesår i USA.
Där drabbas hon av allt allvarligare ätstörningar,.
Hennes bebis grät oavbrutet och hon misstänkte att det var på grund av hunger.Flickan var
bara elva månader, sjuk och lidande. – Jag förde mitt barn till kontrollcentret och hon fick
diagnosen undernärd, säger Minadawo.– Jag blev helt desperat när mitt barn var sjukt, men så
fort hon fick vård visste jag att hon överlever.
"Tjockisen är den nye negern", slog de berömda Spanarna nyligen fast i radion. I en tid när
alla Extreme makeover-program har blivit en egen religion, så är det bara en sak som är värre
än att vara tjock: Att vara både tjock och tant. Hillevi Wahl har viktpendlat mellan sextio och
nittio kilo hela sitt liv och tyckte det var på tiden.
Nu finns ”Hungerflickan” av Hillevi Wahl ute · 21 mars, 2010 / Gunnar / Inga kommentarer.
En fantastiskt viktig bok med mycket kärlek. Spring och köp – här och nu. hungerflickan.jpg.
Kategorier: Böcker · Noterat 2010-03-22 » « No paper copies of newspapers @ Kulturhuset,
Stockholm.
Jämför priser på Hungerflickan (E-bok, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Hungerflickan (E-bok, 2014).
2010. Norstedts. I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om
Irmeli, huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har blivit
tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon
kommer hem djupna…
30 nov 2010 . Jag hade fått ihop Hillevi Wahls bok Hungerflickan (som är nästa frukostbok,
tack Norstedts), boken Udda av Sara Lövestam, en Jo Nesboe-tischa och glasunderlägg (tack
Piratförlaget) en fin tygkasse från AdLibris med texten Book Bag (tack AdLibris) och ett
presentkort på 10% från Bokus (tack Bokus).
11 mar 2014 . Eftersom inlägget blev långt och jag egentligen skulle rekommendera en bok så
skriver jag det först. Boken heter Hungerflickan är skriven av författaren Hillvi Wahl. Just den
boken känner jag att den skulle ligga på varje bord där det finns flickor, seek på varje bord där

man jobbar med ungdomar och barn.
9 apr 2010 . Hungerflickan Författare: Hillevi Wahl Förlag: Norstedts Hillevi Wahls första bok
om Irmeli handlade om uppväxten i en alkoholistfamilj. Nu kommer del två som handlar om
ätstörningar. Den här gången börjar Irmeli gymnasiet. Hon ser det som en nystart, en väg bort
från messtämpeln och glåporden från.
2013: 130 - Hungerflickan av Hillevi Wahl. 12 augusti 2013, 15:59. Härliga Hillevi Wahl ger ut
e-böcker under sommaren - alldeles gratis! Kolla in på hillevi.nu. Jag läste böckerna om om
kärlek och vikthets igår och tyckte - som jag alltid tycker om det Hillevi skriver - att de var
strålande. När jag sedan behövde leta rätt på.
Lägg i minneslista. Fler utgåvor/delar: E-bok:Hungerflickan:2010. Innehållsbeskrivning. En
fortsättning på den självbiografiska berättelsen "Kärleksbarnet". Irmeli är nu tonåring och åker
till USA på ett utbytesår. Hon drabbas av ätstörningar som fördjupas när hon kommer hem.
Maten blir hennes sätt att få tröst och sällskap.
27 feb 2015 . I hennes böcker Kärleksbarnet och Hungerflickan, båda självbiografiska,
behandlar hon missbruksämnet och lyfter det till ytan. – Det är viktigt att vi pratar med barnen
om det här. Det viktigaste vi kan lära dem är att be om hjälp. Att be om hjälp kan vara det som
gör att man tar sig ur sin familjesituation med.
8 nov 2016 . . i en extremt dysfunktionell familj med mycket missbruk och psykisk ohälsa. on
som senare i livet skulle göra så att hon själv hittade en känslomässig flykt i matmissbruk. Hon
har skrivit två självbiografiska succéromaner Kärleksbarnet och Hungerflickan. Lyssna på
soundcloud här acast här och iTunes här.
Köp pocketböcker, DVD, tidskrifter, ljudböcker och presentartiklar hos Pocketogram åt dig
själv eller som en present eller företagsgåva till kunder och medarbetare!
Hungerflickan (2010). Omslagsbild för Hungerflickan. en berättelse om matmissbruk,
ensamhet och pappalängtan. Av: Wahl, Hillevi. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på
Hungerflickan. Reservera. Bok (1 st), Hungerflickan Bok (1 st) Reservera · E-bok (3 st),
Hungerflickan E-bok (3 st) Reservera. Markera:.
11 maj 2010 . Det här har hon berättat om i tidningskolumner, i sin första roman
"Kärleksbarnet" och i uppföljaren "Hungerflickan" som kom i mars. Det är hemska böcker,
om hur hon gång på gång blir sviken, utsatt för misshandel och övergrepp, och lider brist på
både kärlek och lagad mat. Hur kan man överleva en sån.
6 apr 2010 . "I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om
Irmeli, huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har blivit
tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon
kommer hem djupnar problemen.
17 sep 2015 . Blenda hade jag med, men Carro ska jag definitivt kolla upp! Superbra ju!
Radera. Svara. Bok Paradiset 18 september 2015 20:36. Hungerflickan av Hellevi Wahl. Irmeli
som är huvudkaraktären, tror att hon är överviktig (var väldigt många år sen jag läste den).
Sen får hon visserligen ätstörningar. Men bra.
23 nov 2010 . Det skriver Hillevi Wahl som skrivit om sin egen uppväxt i ett missbrukarhem i
böckerna Kärleksbarnet och Hungerflickan. Vi föräldrarna är våra barns superhjältar. Det är vi
som ska rädda dem om huset börjar brinna. Så tänker barn. Men fler än vart fjärde barn har
känt obehag under julen på grund av att.
24 feb 2013 . Kan verkligen inte påstå att jag gillar att läsa. Men denna bok, "Hungerflickan",
som jag håller på att läsa just nu har jag blivit helt fast i! Rekommenderar den starkt.
I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har blivit

tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon
kommer hem djupnar problemen. Men hungerflickan.
Om själva överlevandet, om att växa upp i en svårt dysfunktionell familj med både missbruk
har hon skrivit i de två självbiografiska succéromanerna "Kärleksbarnet – en berättelse om
alkohol, bingo och brutna löften" och "Hungerflickan – en berättelse om matmissbruk,
ensamhet och pappalängtan" (Norstedts förlag).
Ätstörning, överätning..igen. 2014-03-12 14:08 #0 av: Hungerflickan. Har fastnat i gamla banor
nu igen. Överäter, övertränar+fastar. Överäter igen. Delvis lchfmat. Men även onyttig mat. Fett
och kolhydrater. Glass och grädde. Kött och pommes. Bröd och smör. Jag ser hur kroppen
sväller upp och känner hur orken blir sämre,.
17 apr 2010 . Först läste jag Hungerflickan av Hillevi Wahl. Boken är i stort sett
självbiografisk, fast huvudpersonen heter Irmeli, och handlar om hennes tonårstid. I början av
boken har Irmeli flyttat ifrån sin mamma som är alkoholist, och bor med sin pappa som är
periodare. Hon reser till USA ett år som utbytesstudent,.
Hillevi Wahl är frilansjournalist och känd från Metro, Allas veckotidning och
Kommunalarbetaren. Hennes humoristiska krönikor finns samlade i flera böcker om Modern En fuskmammas bekännelser, Från fuskmamma till supermamma och senast Hjälp, jag ska .
Hillevi Wahl är frilansjournalist och känd från Metro, Allas.
I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. Irmeli har blivit
tonåring, åker iväg på ett utbytesår i USA och drabbas av allt allvarligare ätstörningar. När hon
kommer hem djupnar problemen. Men hungerflickan.
I Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen Kärleksbarnet som kom för några år sedan. I Hungerflickan
fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irmeli, huvudpersonen i romanen
Kärleksbarnet som kom för några ”I Hungerflickan fortsätter.
Wahl, Hillevi; Hungerflickan [Ljudupptagning] : en berättelse om matmissbruk, ensamhet och
pappalängtan / Hillevi Wahl; 2010; Tal(Talbok). 1 bibliotek. 3. Omslag. Wahl, Hillevi, 1965(författare); Hungerflickan [Elektronisk resurs] : en berättelse om matmissbruk, ensamhet och
pappalängtan / Hillevi Wahl; 2010; E-bok.
11 nov 2010 . Författaren Hillevi Wahl föreläser med utgångspunkt från sin senaste bok
”Hungerflickan”. Det är en berättelse om ätstörningar, ensamhet och pappalängtan. ”Många
kämpar mot ett missbruk, de är precis jag”, säger Hillevi Wahl. ”Vi har överlevt samma krig.
Spriten klarade jag mig undan, drogerna också.
Hungerflickan. Hungerflickan fortsätter Hillevi Wahl den självbiografiska berättelsen om Irme.
59:- Detaljer · Köp · Pillret. "Hej Ingrid! Jag har läst dina reportage i Dagens Nyheter och
undrar om jag ka. 58:- Detaljer · Köp · Torka aldrig tårar utan handskar 1. När Rasmus stiger
av tåget på Centralstationen i september 1982.
23 dec 2010 . Har skrivit om sin uppväxt i ett missbrukarhem i de två uppmärksammade
romanerna ”Kärleksbarnet” och ”Hungerflickan”. Nu är det jul, en högtidsstund för både stora
och små. Men det är långt ifrån alla barn som får sin önskejul. I många familjer förstör
alkoholen idyllen. Debattören själv har erfarenhet av.
En roman om sökandet efter försoning med en alkoholiserad mamma. Alex Schulman
befinner sig på sin mammas lantställe för att övertala henne att skriva in sig på en
avvänjningsklinik. Han vill ha tillbaka den glada mamman han minns från barndomen. Genom
tillbakablickar får läsaren följa det krackelerande.
I Hungerflickan forts tter Hillevi Wahl den sj lvbiografiska ber ttelsen om Irmeli,
huvudpersonen i romanen K rleksbarnet som kom f r n gra r sedan Irmeli har blivit ton ring,

ker iv g p ett utbytes r i USA och drabbas av allt allvarligare tst rningar. N r hon kommer hem
djupnar problemen Men hungerflickan. 1 / 4.
17 nov 2010 . Hungerflickan är Hillevi Wahls berättelse om matmissbruk och pappalängtan. I
morgon kommer hon till Norrtälje och berättar om boken och sina erfarenheter. Annons. –
Det handlar mycket om oss kvinnor och våra kroppar. Kvinnor är så mycket kropp och mat. –
Kvinnor ägnar så mycket tid åt mat och.
"Varför blev inte du missbrukare? Den frågan får jag ofta när jag är ute och föreläser om barn
till alkoholister. Och jag blir alltid lika förvånad över den där frågan. Men det är klart att jag
blev! Spriten har jag klarat mig undan. Drogern.
Andra träffen – vi diskuterar Hungerflickan tillsammans med Hillevi Wahl. Aug.20,2010.
Andra träffen ägde rum på självaste Bokbytardagen. Boken vi läst var Hungerflickan och
författaren Hillevi Wahl gjorde oss äran att komma och diskutera boken med oss. Modigt!
Foto: Anna Toss. Eftersom vi inte var så många på träffen.
31 jan 2011 . Hillevi Wahls Hungerflickan (Norstedts) är en fortsättning på den sorgkantade
berättelse om alkoholistbarnet Irmeli som inleddes i Kärleksbarnet (Prisma, 2006). Irmeli är
inte Hillevi, betonar författaren, men likheterna dem emellan är betydligt fler än skillnaderna. I
Hungerflickan är det inte längre den.
Hungerflickan av Hillevi Wahl Hur skall jag orka? En bok om att vårda en anhörig av Lars
Björklund Hjälpmedelsboken: psyksika funktionsnedsättningar: För männikor med ADHD,
Asberger syndrom, OCD och psykos sjukdomar deras anhöriga och personal. Jag vill ha en
egen måne - boken om Ted Gärdestad av Kenneth.
Hungerflickan. Hillevi Wahl. Nordstedts 2010. I skuggan av San Siro: från proffsdröm till
mardröm. Martin Bengtsson. Norsteds pocket 2008. Stalins kossor. Sofi Oksanen. Bazar
Förlag 2007. Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi. Nordlund, T. & Bank, S. Big
Bok 2006. Innanför. Jan Nordström 2006. Jan Nordströms.
Elektronisk version av: Hungerflickan : en berättelse om matmissbruk, ensamhet och
pappalängtan / Hillevi Wahl. Stockholm : Norstedt, 2010. ISBN 91-1-302712-3 (genererat),
978-91-1-302712-8. Pdf (310 s.) Description: En fortsättning på den självbiografiska
berättelsen "Kärleksbarnet". Irmeli är nu tonåring och åker till.
och Hungerflickan, och lade alla fragmentariska minnesbilder bredvid var- andra som post-itlappar, då såg jag plötsligt mönstret. Jag hade kunnat lägga karbonpapper mellan mitt eget
matmissbruk och mina föräldrars alkohol- missbruk – det var bara att byta ut drogen. Det
började med lite grand, för att det var skönt och.
Hungerflickan : en berättelse om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan / Hillevi Wahl.
Kansikuva. Tekijä: Wahl, Hillevi. Julkaisuvuosi: 2010. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: Kirja.
Kustantaja: Norstedt. ISBN: 91-1-302712-3 978-91-1-302712-8 978-91-1-303291-7 91-1303291-7. Huomautus: Originalupplaga 2010. Angående.
1 apr 2016 . Om detta skrev hon en bok, romanen ”Hungerflickan”, vars huvudperson har
många likheter med Hillevi själv. 2011 började soffpotatisen Hillevi med NMT – Nordic
Military Training, en av de tuffaste träningsformer som finns. Då var hon 45 år och ett
kroppsligt vrak. Träningen var det roligaste hon gjort i.
Förläggaren Susanna Romanus samtalar med Hillevi Wahl om hennes bok Hungerflickan. Det
blir ett samtal om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan. I Hungerflickan fortsätter den
självbiografiska berättelsen om Irmeli, huvudpersonen från romanen Kärleksbarn.
Hungerflickan. en berättelse om matmissbruk, ensamhet och pappalängtan. av Hillevi Wahl
(Bok) 2010, Svenska, För vuxna. En fortsättning på den självbiografiska berättelsen
"Kärleksbarnet". Irmeli är nu tonåring och åker till USA på ett utbytesår. Hon drabbas av

ätstörningar som fördjupas när hon kommer hem. Maten blir.
The latest Tweets from Hillevi Wahl (@hilleviwahl). Krönikör, föreläsare och författare med
titlar som ”Kärleksbarnet” och Hungerflickan. Aktuell just nu med blogg hos Vardagspuls http://t.co/m4ojsRL5cs. Stockholm.
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