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BESKRIVNING

Recensioner av själporträtt. "Ett hjärta som ser." Dagens Arbete, Göran Widerberg, April 2009. "Hans
dikter är känslostarka och tröstande." Bibliotekstjänst BTJ-häftet, Rickard Lindholm, nr 5, 2009. "Jan
Nordström blottar sitt innersta. För sin egen skull, men också för vår skull. Vi lever i ett samhälle som
prioriterar det hårda och osårbara, det skapas förväntningar på hur vi ska vara, i synnerhet på männen, och
den som inte är just hård och osårbar passar inte in. Men Jan Nordström visar att det går att ta sig framåt i
livet även genom att vara sårbar, svag och med öppna sår. Och att det ibland är det svaga som är det starka.
Jag tror att vi talar för lite om de här sakerna. Därför blir Jan Nordströms mission ännu viktigare." Henrik
Rydström, lagkapten Kalmar FF, krönikör i Expressen och Barometern-OT, 12 februari 2009.
"Själporträtt är en mycket fin liten bok, vacker och tänkvärd. Orden lyfter ur ljus och mörker. Och orden
lyfter själen, låter den andas. Det är en bok som ska njutas sakta, eftersinnande - och igen. Det är en bok
som behövs på nattduksbordet." Tomas Arvidsson, författare, krönikör och ledamot i Svenska
Deckarakademin, 19 januari 2009. "Få har berättat om ångesten och depressionens tunga mörker som Jan
Nordström. Därför blir glädjen också i kontrast så djup. Om flera dikter blickar bakåt är åndä riktningen
framåt." Peter Hultsberg, Barometern-OT, 13 december 2008. "Det här är diktning utan krusiduller. Ingen
tillgjordhet. Bara enkla ord som går rakt in i hjärtat, som manar till eftertanke och försiktighet med det
sköra livet." Rolf Ljung, Östran, 10 december 2008.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

HUAWEI P20 Pro smartphone, trippelkamera från Leica, FullView skärm ...

Det mest intressanta var en under bar tjej som målade sitt första självporträtt på detta viset: När vi sedan
tittade i spegeln kom denna tjej fram

"Självporträtt" på Terminsplanera

Blixten kan avfyras i tre olika nivåer för att ge en bättre anpassad upplättning av ditt självporträtt utan att
riskera att få utfrätta eller ...

Teckna ansikten: Självporträtt

Pris: 172 kr. danskt band, 2011. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Självporträtt av Édouard Levé
(ISBN 9789186617066) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...
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Själporträtt
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