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"Den här boken är en riktig julsaga.
Inte innehållet, det är med sin naturromantik en rätt somrig sak, men tillkomsten av den. Författaren Ida
Therén såg själv ett behov av barnböcker om det som kallas "nära föräldraskap" (attachment parenting) och
bestämde sig för att undersöka intresset. Genom att låta intresserade betala i förskott, så kallad crowdfunding
(gruppfinansiering), lyckades hon och det nystartade förlaget Nära förlag också med föresatsen att få ut boken
till köparna lagom till jul. Tillsammans med illustratören Z. Keller har Ida Therén gjort en rätt klassisk
småbarnsbok, med enkla utrop och det lilla barnets perspektiv. Samtidigt har de genom text och bild tydligt
markerat hur viktigt de tycker att närhet, både fysisk och psykisk, är mellan vuxen och barn. Sjalen är central,
och i många kretsar en symbol för ett föräldraskap som bygger på lyhördhet för barnets behov av att fortsätta
vara nära även utanför livmodern. Boken har en mjuk känsla, bjuder in till en mysig lässtund och känns som
en perfekt avrundning på en aktiv dag tillsammans med en 1,5-åring. Jag gillar särskilt att varken vuxen eller
barn har en uttalad roll eller ett uttalat kön. Alla kan identifiera sig och alla barn-vuxenrelationer inkluderas.
Till och med matningssituationen är öppen för tolkning - även om det ligger nära till hands att tolka bilden
som en amningsstund skulle barnet kunna dricka flaska under sjalens insynsskydd." -Eva Emmelin, Skånskan
Sveriges största webplats för sexnoveller, inget medlemskap, helt gratis.

[Melodierna nedskrivna av Gunnar Svensson och Bengt Arne Wallin]. Jag grät en skvätt när jag avslutade
dagens ritter för denhär hästen är så otroligt härlig, och jag är så glad att jag fått möjligheten att ha henne.
Kapitel 1. Kommentera gärna vad ni tycker om den. Ytterkanten på främre omslag något skavd samt med riss
och veck, i övrigt obetydligt kantstött, ryggen med läsränder samt lätt snedläst, annars mycket bra skick. [ref
64799] Detta är min första novell jag publicerar. Det var i mitten på oktober och min sambo kom hem ifrån.
Betyg: 4/5 (12 röster). Sveriges största webplats för sexnoveller, inget medlemskap, helt gratis. Sexnovellen
'Kvarsittarna' är skriven av Sassie och ligger i kategorin Ageplay. Liten 8:o. Har du ryggont. Det hände en
sensommarkväll det år jag fyllde femton. Det var i mitten på oktober och min sambo kom hem ifrån. Det var
i mitten på oktober och min sambo kom hem ifrån. Jag startade mottagningen i Folkets Hus, Åkersberga
Centrum, 2008 och har sedan dess jobbat heltid med min passion, att hjälpa andra människor. Alfredson,
Hans: Blommig falukorv och andra bitar för barn.

