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Hej sötnos! : Anna-Karin Elde på Cuba Anna-Karin Elde boken PDF "När man börjardansa och röra påsig
händer det en massa spännandesaker. Man släpperfram känslor och livet börjar rulla på ett mycket speciellt

sätt." Att dansa är att leva, det är lycka, det högsta tillståndet på jorden, som att simma i ett hav av kärlek. Det
vet Anna-Karin Elde. Hon drabbades av dansfebern och reste till Kuba för att lära sig salsa. Hej sötnos! är en
sorts reseberättelse med små träffsäkra betraktelser och hennes numera välkända teckningar. 

Anna-Karin Elde
är född 1963 i Sollentuna utanför Stockholm och arbetar med grafisk design och illustration. Hennes första
bok på Wahlström & Widstrand, Om ingen nyper mig i rumpan snart så går jag hem, blev en jättesuccé som
tryckts i upplaga efter upplaga. Den följdes av Var ska man lägga näsan om inte i blöt? och Rik, frisk och

lycklig. Hon har också skrivit en barnbok: Elefanten, pingvinen och jazzprinsessan.






"När man börjardansa och röra påsig händer det en massa
spännandesaker. Man släpperfram känslor och livet börjar rulla på ett
mycket speciellt sätt." Att dansa är att leva, det är lycka, det högsta
tillståndet på jorden, som att simma i ett hav av kärlek. Det vet

Anna-Karin Elde. Hon drabbades av dansfebern och reste till Kuba
för att lära sig salsa. Hej sötnos! är en sorts reseberättelse med små
träffsäkra betraktelser och hennes numera välkända teckningar.



Anna-Karin Elde är född 1963 i Sollentuna utanför Stockholm och
arbetar med grafisk design och illustration. Hennes första bok på

Wahlström & Widstrand, Om ingen nyper mig i rumpan snart så går
jag hem, blev en jättesuccé som tryckts i upplaga efter upplaga. Den
följdes av Var ska man lägga näsan om inte i blöt? och Rik, frisk och
lycklig. Hon har också skrivit en barnbok: Elefanten, pingvinen och

jazzprinsessan.
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