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"Jag väntade på och längtade efter att han skulle lämna mig. För om
han själv gick sin väg skulle jag slippa slå mig lös från honom, från
oss och från vårt gemensamma liv. Eller tänk om han rentav skulle

dö en helt förbjuden tanke."

Det här är min berättelse om hur det var att leva i en kraftfull,
livsfarlig passion där kasten mellan kärlek, åtrå och hopp och djup
förtvivlan gjorde att jag tappade greppet om mig själv. Men även om

mina barn. Den man som från första stund gick rakt in
i mitt sinne, krävde full uppmärksamhet och aldrig lämnade mig i
fred blev en del av mitt liv. Under en alltför lång tid. Det onormala

blev normalt.

Det här är också berättelsen om att jag till slut insåg att jag höll på att
bli som han. Då fanns bara en väg ut och det var bort. Bort från
honom. En dag kom polisen och hämtade honom efter min första,
och enda, anmälan. Det var då mitt riktiga liv började. Men det var
också då mina vänner vände mig ryggen. Hon ljuger! En sådan



trevlig karl kan inte ha gjort det hon säger.

Boken "En vacker dag" beskriver "50 nyanser av honom" fast på
riktigt, en mix av passion, våld, sex och kärlek i en livsfarlig

blandning och ett liv som snurrade på, där kasten mellan passion och
våld var som att leva i ett nät av motstridiga känslor. Den utgår från

dagboksanteckningar och polisförhör, och innehåller även en
studiedel och en faktadel.

Maria Blomqvist var inbjuden till Nyhetsmorgon den 4 september
2014.

Läsarkommentarer från kvinnor:
Har läst halva boken och är oerhört berörd och bestört över det liv,
Maria, som du har genomlidit och till slut tagit dig igenom. Att få ta
del av detta känns som att jag blir rikare som människa! Tack för det
och jag hoppas kunna återgälda den rikedomen till något bra för

någon som är i samma situation som du var.

Du gjorde ett väldigt säkert intryck i TV soffan, det är inte lätt att bli
intervjuad i direktsändning, jag vet det för jag har varit med om det

själv.

Jag har nu sträckläst din bok . Den är fantastiskt gripande. Viktig.
Fortsätt vara den starka och kraftfulla person du är.

Nu har jag läst ut din bok. Jag är helt slut. Omtumlad. Eftersom jag
lärt känna dig efter den perioden i ditt liv så ställer jag mig frågan;
hur kunde det hända? Hur kunde det hända en sån stark och kraftfull
person som Maria? I mina ögon är du nog en av de sista personer
som det skulle kunna ske för. Men, det visar väl att det kan hända

alla - om man förälskar sig i fel person.

Tack Maria för att du delar med dig av din historia. Har sträckläst
boken och är helt tagen av dina upplevelser. Nu har jag läst boken,
tufft att läsa. Så starkt av dig! Så bra för alla andra kvinnor där ute!
Du har fått mig att fatta ett beslut; jag ska ju gå terapilinjen klart och

nu vet jag att jag ska volontärjobba med detta på kvinnojourer!
Gjorde det i min tidigare hemstad och det är ett väldigt viktigt

arbete! Tack för att du påminde mig om denna viktiga verksamhet!

Kommentar från en man:
Jag vill bara säga att jag såg dig i nyhetsmorgon och blev chockad
(lider med dig). Men det absolut första som slog mig var att jag

imponeras så otroligt mycket över vilken sjukt STARK kvinna du är.
Helt otroligt vilken kämpe du är.
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