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BESKRIVNING

Hur ska man leva sitt liv? Hur vet man vilka val man ska göra? Och hur hjälper man dem man älskar att
inte göra om ens egna misstag? I den här antologin skriver tretton svenska män till sina söner. Texter
sprängfyllda av glädje, oro, längtan och sorg.Vi behöver alla ta oss tid att prata med våra barn och berätta
vad vi har varit med om, vad vi har lärt oss och vad vi tror på. På så sätt kan klokskap, erfarenheter och
kärlek leva vidare generation efter generation.Denna bok lyfter fram relationen mellan far och son och de
band som finns mellan dem, ibland präglade av den egna uppväxten, ibland präglade av omgivningens
förväntan. Texterna är olika men gemensamt är att författarna delar med sig av det allra viktigaste:
kärleken till sitt barn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dan Andersson - Till min syster - YouTube

Kan jag testamentera vad jag äger till min son och se till att han har ensam ägarrätt om han gifte sig på det
arv värd. /Eduardo.

Fars dag: Jack Hildén om "Till min son" | Aftonbladet

En jämförande analys av de två dikterna: - "Några ord till min kära dotter ifall jag hade någon" av Anna
Maria Lenngren (1798), och - "En text till min ...

PDF TILL SON OCH SONHUSTRU från mamma Siv - TalAkuten

till skydd och tröst i all min tid i medgång, motgång, i lust och kaos finns med för alltid, och ger mitt inre
frid. av Lena Björfelt . ÄNGEL.
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TILL MIN SON
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