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BESKRIVNING

Under 60 dagar, mellan den 10 maj till och med den 10 juli skrev jag det som följer.Året är 2018 och i
början av nästa år skall jag fylla 80.Jag vill försöka ge en bild av mitt liv som jag minns delar av det.Med
den digitala utvecklingen sker allt så snabbt nu. Hastiga känslostormar tar över verkligheten, eller skapar
en verklighet där vi lätt hamnar vilse och blir till åskådare.Det långsiktiga minnet försvinner i hastighetens
århundrade. Våra minnen kan bli till några kommatecken.Jag har inte anpassat det jag skriver till någon
speciell åldersgrupp,utan försökt skriva som jag brukar berätta. Inte helt lätt, då skrivandet lägger andra
ord i min mun än det muntliga berättandet gör. Några av er kan läsa det skrivna nu, andra långt senare.
Eller kanske läser någon högt för den som är yngre, eller berättar hur hen har uppfattat det jag
berättar.Åren går, som den naturligaste sak i världen utan att det till synes påverkat saker och ting särdeles
märkbart. Men ändå har det gjort det i hög grad.Var så goda: Sid, Andrea, Isabella, Livia, Okee, Jackson,
Bastian, Rambo, Bianca och Bonnie.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Barnbarnen är allra bäst | Aftonbladet

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner
annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt ...

Moa Hoff - Illustratörcentrum

Berätta om din bok! Jag ville berätta för mina barnbarn om mitt liv och mina tankar kring tillvaron under
min 80-åriga levnad. Men också berätta för andra om ...

Barnbarnsboken : för mor- och farföräldrar: Amazon.it: Kristina Hofsten ...

Feng Shui & Ekologi. Film & Multimedia. Fenomen & Vetenskap
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BARNBARNSBOKEN
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