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BESKRIVNING

"1974, tre månader gammal, fick jag hjärtstopp och det gjorde att jag blev annorlunda. Vid sex års ålder
fick jag höra att jag var konstig av den jag trodde var min bästa kompis. Under tonåren förstod jag att jag
inte var som alla andra och ville ta mitt liv. Mitt första riktiga arbete gick åt skogen, det var något jag inte
kunde arbeta med. Vid 36 års ålder fick jag svart på vitt att jag är annorlunda. Idag vet jag att jag har något
som inte alla har men är stolt över det."Författaren Erica Kalldin är uppväxt i Västerås, utbildad för- och
grundskolelärare och har tre yrkesverksamma år som förskolelärare bakom sig. Hon fick diagnosen
Aspergers syndrom vid 36 års ålder. Erica startade 2012 företaget AspieKraft och debuterar med denna
bok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

AspieKraft - Erica Kalldin - böcker (9789186033873) | Adlibris Bokhandel

Kalldin Erica - AspieKraft . 78. Filipsson Thomas - Lisas dagbok När autism tar över. 79. Paula Tilli - På
ett annat sätt. 80. Ekman Terese-Med andra ögon. U 81.

Lång väg till frihet - Monica Pönni - böcker ... - Adlibris Bokhandel

Udda Annorlunda Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket -
Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Böcker för barn och ungdomar Abbe ...

Magazin24.se nr 400 by magazin24 - Issuu

Aspiekraft en bok om Aspergers syndrom . av Erica Kalldin (Bok) 2013, Svenska, För vuxna. Hela mitt
hjärta. av Birgitta Hadin Lusth (Bok) 2014, Svenska, För vuxna.
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