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BESKRIVNING

Jag hade en längtan efter att den där stunden som är fick vara lite längre innan den blev till varit. Under ett
år, trehundrasextiofem dagar, med ett fotografi per dag och en text därtill försökte jag stanna kvar i precis
det ögonblicket innan jag på nytt lade i någon av alla växlar som leder till framtiden. Det skriver Jan
Holmbom i sitt förspel till GILLA. GILLA är en bilderbok utan bilder men med bilder eller en textbok
med texter. En bok som inte slutar där på textsidan utan fortsätter ute på nätet. Där du som läsare kan vara
en del av fortsättningen. Men bara om du vill. Men egentligen är GILLA en bok om saknad och om lycka.
Om närhet och avsked, möten och om trehundrasextiofem dagar. JAN HOLMBOM är skådespelaren som
av misstag utbildade sig till ingenjör och ekonom och blev företagare. Han anlitas ofta som föreläsare,
inspiratör och estradör. Och som processledare, inte minst i värdegrunds- och förändringsarbete. GILLA är
Jan Holmboms tredje bok. Jan debuterade som författare 2011 med diktsamlingen FÖRSTA BREVET.
Under förra året utkom den kritiker- och läsarrosade tankeboken SAMTAL PÅGÅR.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gilla (singer) - Wikipedia

gilla - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Gilla Vape Brands - Gilla

Kontaktuppgifter till Gilla, telefonnummer, adress och kontaktuppgifter. ... Sökresultaten fortsätter under
annonsen

Gilla Karlshamn - Sveriges bästa livsklimat 2020!

Gilla sidor. 748 gillar. Har du eller vet du någon trevlig facebooksida eller hemsida som du vill tipsa
andra om så kan du göra det här på denna sida.Och...
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Gilla

https://www.bo-fi.club/?p=GILLA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GILLA&ln=se
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