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Mias pappa flyttar Gunilla Bergström boken PDF Det är höst och regnar ofta. Man halkar på våta löv när man

går till skolan. Jag går i första klass och heter Mia. Jag är ledsen för min mamma och pappa bråkar med
varann, mest på kvällarna när dom tror att jag inte hör. Dom tror att man inte märker att dom är ovänner, men

det märker man.

Med absolut gehör skildras sjuåriga Mias vardag med pappahelger, saknad och nya familjekonstellationer
under första året efter skilsmässan. Boken är Gunillas Bergströms debut, och den väckte en del uppståndelse,
som till och med nådde utanför landets gränser, när den först gavs ut 1971. Under arbetet med Mias pappa
flyttar föddes idén om en liten kille som inte vill gå och lägga sig – en idé som året därpå kom ut och i form

av boken God natt, Alfons Åberg. Resten är historia.
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