Infertilitet drabbar omkring 15% av den del av befolkningen som är i barnafödande ålder, ändå finns det
begränsat med litteratur som går på djupet i hur den drabbade påverkas. Väntrum är just en sådan roman, som har
hyllats i många läsarbrev och fått fina recensioner. Nu kan boken beställas hos bokhandlare och Bokrondellen.

Väntrum
En roman av Cecilia Ekhem
När det efterlängtade barnet inte kommer och alla strävanden
verkar förgäves, drar sig Bea allt längre bort från sina sociala
sammanhang. Inte ens den älskade som skulle bli barnets far får
plats i hennes ensamma väntrum. Så möter hon, mitt i sin
smärta, någon som ser och berör.
Väntrum är en poetisk roman om utanförskap och sorg i
barnlöshetens spår, men också en berättelse om att hitta sin
mening när livet inte blir som man drömt.
Väntrum trycks i kartonnage hos Publit och kan sedan 2012
beställas via Bokrondellen. Omslagsdesign av Liselotte
Svelander och foto av Peter Nykvist. Boken gavs ut i en första
upplaga 2008.
Om författaren
Cecilia Ekhem är född 1970 och bosatt i Sundsvall med man och två efterlängtade barn.
Hon är tidigare publicerad i novellantologin "Kärlek i juletid" (Semic förlag, 2006) och i
diktsamlingen "Svensk poet 2007" (KingInk förlag 2007) Cecilia skriver romaner, noveller
och dikter om det hon själv vill läsa; relationer, livsfrågor och vägskäl.

Recensioner och omdömen om Väntrum
Recension i magasinet Mama (2012)
"Boken sätter ord på sorgen och känslan av utanförskap i kampen med barnlösheten. Är man i det själv är
igenkänningsfaktorn hög, är man det inte, så får man en inblick i hur det är att sitta i "väntrummet" och pendla
mellan hopp och förtvivlan. En av de bästa romaner jag har läst om kampen att få barn."
Omdöme på bloggen Bibliobuster (2011)
"...en av de bästa romanerna som behandlar detta ämne"
Recension i Sundsvalls tidning (2008)
"Det är bara att gratulera till en lyckad inledning. Hon har ett ärende, intrigen är läsbefrämjande och
persongalleriet har hon vårdat sig om, både bland släktingar och i kretsen av väninnor och grannar."
Recension hos BTJ -Bibliotekstjänst (2009)
"Boken är utgiven på eget förlag, men den hade lika väl kunnat komma från ett av de konventionella förlagen.
Språket är bra, lättläst och flyter på."

Läsarbrev om Väntrum
“Boken gav mig stöd, hjälpte mig att sortera mina tankar, se ljusare på framtiden och den stärkte en tanke som
börjat gro”
”Jag har inte orkat läsa en hel bok på länge, men den här fick mig att vilja läsa vidare. Du fångar läsaren”
"Sträckläste den, kände igen mig, grät, fick igång tankeprocesser, hjälpte till att sortera tankar och till samtal.
Tack!"
"Jag tror att det är många barnlösa som har hört av sig till dig genom åren och tackat, men av hela mitt hjärta,
TACK!"
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