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BESKRIVNING

Gubbar och tanter och andra människorDet här är en efterlängtad samlingsvolym med de allra bästa
texterna från Människor det varit synd om (2009), Människor som gått till överdrift (2010) och
Människor som har haft fel (2011)böcker som Kalle Lind skrev efter att ha gått runt och samlat på sig
anekdoter och fakta om gubbar och tanter som ofta syntes på teve när han var liten och som inte har synts
så mycket på teve sen dess.Att Kalle Lind älskar dessa gubbar och tanter säger sig självhur hade han annars
orkat mula i sig deras memoarböcker och sitta i timmar på mögelosande biblioteksarkiv och läsa
mikrofilm med taskig skärpa? Med sedvanlig värme och känsla för det komiska i det udda, ger oss Kalle
en fascinerande inblick i människor som gett sina liv och ofta sin hälsa och emellanåt sin värdighet för att
ge oss andra några timmar lekprogram, en stunds överspelad teaterångest eller några trallvänliga sånger
om döden. Man skulle kunna säga att målet med boken är att ge de där människorna en sorts renässans, en
ny chans att bli omtalade, långt efter att strålkastarna slocknat och ibland långt efter att deras kistor sänkts
ner i mull.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Axfood arbetar med passion för mat och människor

Hotell avskedar sina robotar - "de irriterar människor" På det japanska hotellet Henn na Hotel tar robotar
hand om gästerna. Men nu får hälften av dem ...

SK Mat & Människor

Tillsammans med våra bolag skapar Axfood en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och
hållbar mat.

Människor - Wikipedia

Hur ser en framtid värd att leva i ut egentligen? Hur kan digitalisering och individualism leva sida vid
sida? Och hur kan vi skapa tillit mellan människa
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MÄNNISKOR

https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%84NNISKOR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%84NNISKOR&ln=se
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