
“Jeg husker en hel del om morfar. Men  jeg vet ingenting om hva han drømte 
om som ung eller hvilken matrett han likte best. Ingen erfaringer burde gå 
tapt. Det var det som inspirerte meg til å begynne på en selvbiografi til å 
fylle ut for de som har barnebarn”, sier Terese Öman. Nå er utfyllingsboken 
“Til mitt barnebarn” her.

En gavE til barn og barnEbarn
Til mitt barnebarn skrives av mor- og farforeldre som forteller om sine liv. Det 
blir en uvurderlig gave til barn og barnebarn som sikkert kan forvandles til et 
slektsklenodie på sikt. For hvem vil ikke vite mer om sine foreldres foreldre og 
ta del av deres erfaringer, drømmer og minner?

inspirasjon til å fortEllE
Til mitt barnebarn skal inspirere og være en støtte når du skriver. Form- og 
billedspråket er friskt og moderne med en sterk følelse av varighet. Det er 
god plass til å skrive og smarte tekster som gir tips og råd på veien. 

Her er noen eksempler på innholdet:
•  Min slekt – Hva er verdt å vite om slekten? Skriv litt om mormor, morfar, farmor,  

farfar, fettere, kusiner eller andre slektninger.

•  Tenårene – Hva ble du inspirert av? Fortell om fritidsinteresser, venner og kjærester.

• I min verden – De viktigste hendelser i verden og hjemme slik de ble opplevd.
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Til mitt barnebarn – en utfyllingsbok
fakta om produktet:

De 50 vakkert illustrerte sidene er 
spiralbundne med polstrede omslag. 
Tykt skrive- og limevennlig papir.  
I de to plastlommene lengst bak i 
boken kan du spare gamle minner. 

Rekommandert pris i butikk er  
299 kroner.

om terese Öman

Terese er illustratør og designer ut-
dannet på Beckman designhögskola. 
Til mitt barnebarn er hennes fjerde 
bok på originalspråket svensk og den 
andre som har blitt oversatt til norsk. 
Den første boken “Den beste boken 
om meg” fra 2010 er allerede inne 
på i sitt andre opplag. Bøkene gis ut 
av det lille forlaget Fill & Tell.

for mer informasjon,  
vennligst kontakt Fill & Tell: 
Katrine Konar  
+46 733-85 40 46 
hej@fillandtell.com
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