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Mopper og Mig er skrevet af den danske tv-personlighed Linse Kessler i samarbejde med journalisten Michael
Holbek. Det er en rørende, morsom og hjertevarm samtalebog, der bringer læseren helt tæt på familien fra
bryggen og ikke mindst Mopper, der efter et alvorligt sygdomsforløb, gik bort i 2016. I Mopper og Mig taler
Linse og Mopper åbent om deres forhold og tid sammen. De kommer således ind på deres opvækst, den
farverige fortid med mænd, samt op- og nedturer i livet generelt. Derudover fortæller Linse om den sidste tid,
som hun havde sammen med sin mor. Mopper og Mig er en velskrevet, livsbekræftende og indsigtsfuld bog,
der bringer læseren helt tæt på to store, danske personligheder. Den er velegnet for alle, der ønsker at komme
helt under huden på den populære familie. Bogen er skrevet i samarbejde med Michael Holbek, der tidligere
har udgivet to bøger med Linse Kessler, nemlig Jeg gør, hvad jeg vil fra 2014 og Slap dog af fra 2015. Han er
derudover også forfatter til bestseller-biografierne Duet for livet med Keld og Hilda Heick samt Hele
Sandheden med Stig Elling. Linse Kessler og Michael Holbek har med Mopper og Mig skabt en unik
samtalebog, der er et værdigt minde om den stærke og spøjse kvinde Mopper.
Det er en underholdende og hudløs ærlig bog, der handler om at finde sine egne veje, selvom det kan være
svært. Bogen handler om at stå ved sig selv - og så handler den også om kærlighed. Kærlighed til Mopper.
Kærlighed til Livet.

Linse Kessler (f. These wires are strong and sturdy in nature and ensure longer durability and reliability.
Copper Coated Carbon Steel Welding Wires Premium Welding Wire Technical Bulletin Product Description:
National Standard produces two versions of. 1966) og hendes mor, Mopper (1938-2016), kendt fra
reality-serien 'Familien fra Bryggen', fortæller om deres liv og forhold til hinanden, samt om. Supplied in
Spools.
Hun. Ltd. Mopper og mig af Linse Kessler er en meget ærlig og følsom biografi om de to stjerner Linse
Kessler og hendes mor Mopper.
Min mor er død. Lægen gav hende et halvt år, og vi tænkte: Ja, det er godt med dig. Men Mopper & Linse
rystede dommen af sig og brug. Download for offline. Min mor er død. Køb 'Mopper & mig' bog nu. A
comprehensive range of quality Mig welding wire for every application. A range of MIG wires for welding all
steel grades, available in a wide variety of packaging I dag udkommer bogen ‘Mopper og mig’, hvor Linse og
Mopper taler åbent om deres opvækst og fortid med mænd, aborter og meget mere,.

