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Hur ska det gå för Petra i Majorna, där en genomskinlig man 
sitter i hennes fåtölj trots att hon trodde sig vara ensam? Och 
varför har Jonas fru blivit så stirrig? Lika stirrig är Nova, som inte 
alltid haft det så lätt. 

”Nästan en familj" är en spännande relations- och 
utvecklingsroman med psykologiskt djup och övernaturliga 
inslag. Den vänder sig till dig som är intresserad av personlig 
utveckling, gärna reflekterar kring människans natur och 
kanske fascineras av hur sinnet kan glida över i det okända. 

Historien handlar om några människor i Göteborg, vars liv 
förändras på djupet när deras vägar möts och vardagen 
övergår i  något annat. 

Petra kallar sig evighetssingel och är rädd att komma för nära 
män som hon dejtar. Men mest skrämmande är den 
genomskinlige mannen i hennes fåtölj. 

Jonas är nybliven tvillingpappa och odlar gärna livsfilosofiska 
tankar – tills en omskakande händelse förändrar tillvaron helt. 

Sedan Nova var liten kan hon lystra efter faror som en hare. 
Men faror kan närma sig ljudlöst. När hon råkar avslöja en 
hemlighet öppnas nya perspektiv. 

 
Eva-Lena Bjarneborg föddes 1963 i 
Göteborg. Att hon är synsk och har 
mediala förmågor var inget som slog 
henne när hon började förutse framtida 
händelser. Däremot undrade hon hur vi 
alla hänger ihop. Detta och ett filosofiskt 
intresse för människans tankar och 
möjlighet till personlig utveckling har 
inspirerat till handlingen i boken. 

JHJH 
Lektörsutlåtande 
”Hon verkar ensam och sökande. Det här skapar en 
melankolisk känsla, en blå ton genom berättelsen. Det finns 
ett mörker under ytan som får mig att tänka på filmatiseringen 
av ”Låt den rätte komma in”, och det är inte illa.” 
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