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Den här diktsamlingen tillägnar jag alla de själar därute som svävar bland molnen, och känner fortfarande att
kärleken finns och att man måste ta vara på tiden vi har nu, och försöka att ge mer än vad vi tar av varandra.
Jag önskar er mycket nöje med boken, och hoppas att den ger er något att tänka på.
Kärleksdikter på svenska och engelska är ett vackert sätt att visa din kärlek till den du bryr dig om. Den här
boken bygger på långa samtal jag haft med en pojke som levde med sina hundar på gatorna i Honduras
huvudstad Tegucigalpa. Skriven 2 april, 2018. Bara några dagar kvar till jul. Den här boken bygger på långa
samtal jag haft med en pojke som levde med sina hundar på gatorna i Honduras huvudstad Tegucigalpa.
| www. 'Samma färg på himmelen' är en berättelse om de svåra beslut och utmaningar som kärleken kan
sätta oss i. Det finns mycket att välja, kom gärna in i bokhandeln och fråga oss om du tycker det är svårt att
hitta rätt, eller titta själv och upptäck något till både andra och dig själv.
Skriven 2 april, 2018. Johan, 28, är Sveriges första poet – med Downs syndrom. ' D en första fråga jag får
från unga läsare är alltid, är det sant. Skriven 2 april, 2018. Ruskigt bra. KramaMig.
' D en första fråga jag får från unga läsare är alltid, är det sant. 17:30–19:00 En bok för allas vänner delar ut
Läsfrämjandepriset. Han har givit ut en diktsamling som handlar om … Goethe betraktades inte som något
underbarn: han hade svårt att lära, även om hans nyfikenhet drev honom till flera tidiga experiment i bland

annat kemi.

