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BESKRIVNING

Del 1 av 3Han har över 7 000 barn men bara knappt sex är hans egna. Historien om mannen som blev en
av de(m) som kom att revolutionera gynekologin och framför allt behandlingen av ofrivillig barnlöshet.
En gång var han en liten gosse som alla andra individer i den halva av mänskligheten som brukar kallas
män. Han var dock en särdeles nyfiken liten parvel som därför lärde sig att läsa och skriva mycket tidigt
och funderade mycket på världen omkring, på liv och död, på hur barn kom till och ur vilken öppning de
sedan kom ut. Och ju äldre han blev, desto merfunderade han på tjejer, vilket nog är relativt vanligt. Och
ett särdeles minne hade han... Om denne gosses uppväxt i framför allt Malmö,Borås och Göteborg handlar
denna e-bok. Därmed blir den också en skildring av Göteborg från 50-talet och framåt och en
generationsroman för Sveriges första tonårs- kull - vi som läste serier, åt Raketost, klädde oss i
amerikanska blåjeans och upptäckte rock'n'roll. Och för första gången fick säkra preventivmedel. Och där
och då började mannaåren. Om du läst de tryckta böckerna först och blivit nyfikna på den vuxne mannen,
läkaren och författaren som skildras i dessa och undrar hur han blev som han blev, kan jag försäkra dig om
att både den lille lintotten och den finnige ynglingen fortfarande lever i honom. Att han fortfarande är
nyfiken och gärna vitsar och skriver (och sjunger) snapsvisor. Han heter fortfarande Lars Nilsson, då som
nu. Jag borde veta. Jag är han. Han var och är jag. Välkommen till mitt tidiga Liv!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Del 1: Inflammationer och kost | Kurera.se

Genomgång (14:51 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas bl.a. om tidens sjöfart,
upptäckten av nya handelsvägar bl.a. till Indien, men fokus ...

Knivskolan del 1 - YouTube

Konsertpatrullen, del 1 Konserthuset Stockholm behöver hjälp. Ett underligt föremål har hittats i Stora
salen - vems kan det vara? Följ med Iris ...

Världshandeln under 1500-talet och 1600-talet, del 1 | SO-rummet

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 1: Principer (ISO 14121-1:2007) - SS-EN ISO 14121-1:2007I
denna del av ISO 14121 fastställs allmänna principer som är ...
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