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BESKRIVNING

En annan kust innehåller en samling noveller och poesi som tillkommit under ett års tid i det
västafrikanska landet Togo. Boken innehåller också många fotografier från samma plats och som är tagna
under samma tid.William Grönlund är lärare vid Fellingsbro folkhögskola. Tillsammans med sin familj
bosatte han sig i Togo under ett års tid 2010-2011.Simon Hällström är utbildad i fotografi vid Hällefors
folkhögskola. Han var i Togo under en tremånadersperiod våren 2011.Under det senaste året, 2010-2011
som William spenderat i Togo har han skrivit mycket. Det var både noveller och poesi som blev
nedskrivna i bloggen En annan kust. [] Resultatet av hans kreativa arbete i bloggen blev till slut boken En
annan kust. Boken är möjlig att köpa eller låna från och med mitten av december 2011 och ges ut av
förlaget BoD. [] Under sin tid i Togo lärde William känna en ung pojke vid namn Mawuli. [] William och
Simon har valt att låta vinsten från försäljningen av boken gå oavkortat till att finansiera Mawulis
skolgång. Tidningen Kulturen, juni 2012
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sanna Peterson Hallberg on Instagram: "Från en kust till en annan."

Om oss. BoD™ är europeisk marknads- och teknologiledare inom digital bokutgivning och en plattform
för författare som själva vill stå för utgivningen av sina ...

Florida västkust (Clearwater Beach, Anna Maria Island, Caladesi, Fort ...

Hej! Vi reste runt i Florida för 2 år sedan och måste säga att just västsidan blev favoriten. Anna Maria är
en pärla. Vi hyrde en lägenhet 2 veckor med cyklar ...

Möt våra medarbetare | Sweco.se

Snart är det dags för kräftor. Men vänta lite till, de blir bara bättre! Vadå, säger de på västkusten. Här äter
vi kräftor året runt! Och då ...
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EN ANNAN KUST

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20ANNAN%20KUST&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EN%20ANNAN%20KUST&ln=se
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