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En bok att minnas till Boken till dig utkom första gången 1959 och blev genast en bibel för en hel generation
flickor. Här fann man svar på en uppsjö frågor: allt från klädvård och bantning till kärlek och vuxenblivande.
Boken var fylld av praktiska tips i stora som små ämnen, och läsaren hade lätt att känna igen sig i de
frågeställningar som togs upp.
En del av framgången låg i att den uppfattades vara från en femtonåring till en annan - Kerstin Thorvall
(1925-2010) gav intryck av att ännu vara tonåring. Hon ville skriva en bok där något av det som man som
tonåring undrade över diskuterades, den tonåriga flickan skulle få svar på frågor utan att behöva fråga, och det
skulle även röra sig om sånt som man inte kunde tala med sina föräldrar.
För att boken också skulle bli vederhäftig intervjuade Kerstin Thorvall fackfolk inom olika professioner som
gav råd om hur man till exempel skulle klara av läxläsningen när man har huvudet fullt av annat, hur man
skulle få sina pengar att räcka längre och hur man skulle förhålla sig till de "främlingar av nära släkt" som är
ens föräldrar. Idag över fyrtio år senare är boken en ofta efterfrågad nostalgisk höjdpunkt. Boken till dig är ett
tidsdokument över 1950-talets Sverige och dess kvinnoideal, men den innehåller även allmängiltiga och
tidlösa frågeställningar som är evigt aktuella. Illustratör: Kerstin Thorvall, Omslagsformgivare: Kerstin
Thorvall
Jag vill göra 2018 till ett alldeles speciellt år. Med tillminabarnbarn får du verktyget för att skriva boken om
ditt liv, Vi ger ramarna, layouten och massvis med inspiration. På legimus. Du gör boken till din med egna

texter och bilder. Provläs gärna ur Kjell E. Sedan 2015 delas ett stipendium ut till hans minne, där en av
förutsättningarna för priset är att mottagaren 'inte låter sig inordnas i så futtiga begrepp som genrer. Vi hjälper
dig att hitta det lägsta priset på valfri bok. En evidensbaserad handbok för dig som arbetar med att främja
fysisk aktivitet. Markera de kataloger du vill söka i. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. När man
kommer är det bäddat, pyntat, vackert och fint. Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som
möjligt av webbplatsen. se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Det finns frukt, choklad och en liten flaska bubbel. 'Tränade varje dag i ca 3 månader till er profylax-dvd inför
min förlossning, jag pustade mig igenom värkar med 30sek-1min mellanrum i ungefär 20 timmar, det gick
jättebra och jag fick till och med höra från barnmorskorna på förlossningen att de aldrig hade träffat någon
förstföderska som andats så bra. 'Sätter avtryck i samtidens musik' Flöjtisten, pianisten, kompositören,
arrangören Björn J:son Lindh avled 21 december 2013. Observera att enstaka exemplar av boken inte kan
köpas direkt på denna sida, utan vi hänvisar till listan ovan för återförsäljare. Genom att fortsätta accepterar
du att cookies används. Av den anledningen säljer jag boken ’Ett rikt liv’ till det fantastiska priset av 50 kr/st
+ porto. 'Sätter avtryck i samtidens musik' Flöjtisten, pianisten, kompositören, arrangören Björn J:son Lindh
avled 21 december 2013. Du gör boken till din med egna texter och bilder.

