
“Jag minns en hel del av min morfar. Däremot har jag inte en aning om  
vad han drömde om som ung eller vilken maträtt han gillade bäst. Inga  
erfarenheter borde gå till spillo. Det var det som inspirerade mig att börja 
göra en självbiografi att fylla i för dem som har barnbarn”, säger Terese 
Öman. Nu kommer hennes andra version av denna fyll-i-bok. Den heter  
Till mitt barnbarn.

En prEsEnt till barn och barnbarn 
Till mitt barnbarn ska inspirera mor- och farföräldrar att skriva och berätta 
om sitt liv. Det blir en ovärderlig present till barn och barnbarn som säkert 
kan förvandlas till en släktklenod på sikt. För vem vill inte veta mer om sina 
föräldrars föräldrar och ta del av deras erfarenheter, drömmar och minnen? 

inspiration att bErätta
Till mitt barnbarn ska inspirera och vara ett stöd i skrivandet. Form- och bild-
språk är piggt och modernt med en stark känsla av varaktighet. Det finns 
gott om utrymme att skriva och smarta texter som ger tips och råd på vägen. 

Några exempel ur innehållet:
•  Min släkt – vad är värt att veta om släkten? Skriv lite om mormor, morfar, farmor,  

farfar, kusiner och andra släktingar.

•  Tonår – vad inspirerades man av? Berätta om fritidsintressen, vännerna och kärleken.

• I min värld – de viktigaste händelserna i världen och hemma som man har upplevt.
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Till mitt barnbarn – en fyll-i-bok
lite fakta om produkten

De 50 vackert illustrerade sidorna är 
spiralbundna med vadderat omslag. 
Tjockt skriv- och klistervänligt papper. 
I de två plastfickorna längst bak i 
boken kan man spara olika minnen. 
Rekommenderat pris i butik är 349 kr.

 

om terese Öman

Terese är illustratör och designer ut-
bildad på Beckmans designhögskola. 
Till mitt barnbarn är hennes fjärde 
bok. Första boken Bästa boken om 
mig – inte så lite kaxig från 2006 
är redan inne på sjunde upplagan. 
Böckerna ges ut av det lilla förlaget 
Fill & Tell.
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