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EN PAPPAS DAGBOK görs av frilansjournalisten och författaren Pelle Lindblom,
pappa till en dotter född 2001. Tanken är att, med vardagen som
utgångspunkt, ge utrymme åt ett barns och en pappas innersta tankar. Det
handlar om kärlek och strul, om när tålamodet tryter eller ögonblick då allt
känns bra.

Det finns två tidigare utgåvor, En pappas dagbok I och II som också gått
som radioföljetong, och även är utgivna på cd och distribueras av Mitt Öga
Förlag (Läs gärna mer på www.mittoga.ses.nu).

Här är alltså ytterligare tio nya avsnitt. "En pappas dagbok III" gick som
radioserie under 2006 i P4 (Radio Norrbotten och Radio Västerbotten).

Att det kommer ärligt och naket ur en pappas mun har uppfattas som
annorlunda och nytt – att lyssnaren får tillgång till en tidigare okänd värld.

”Sällan har en pappa avslöjat så mycket, så kärleksfullt, så vederhäftigt,
med en så stor portion humor, glimten i ögat och ofta med uppfriskande
distans till sig själv. Ingen sentimental sörja här inte.” Så skrev Torbjörn
Nilsson (Btj) när första delen kom ut  på cd.

PELLE LINDBLOM har också gett ut krönikesamlingar, just nu aktuell med Mitt
öga – Återkomsten (utkommer jan 2007), och skrivit skönlitteratur. Hösten
2003 kom den senaste romanen Gud är en burk Coca-Cola och mottogs
med mycket fina recensioner.

Annars frilansar Pelle Lindblom för flera olika tidningar och tidskrifter runt
om i Sverige med krönikor och reportage.

Förutom serien En pappas dagbok för Sveriges Radio medverkar han
emellanåt som programledare i P4. Han frilansar även för P1 och har ex-
empelvis gjort nyheter för Kulturnytt, Samtal pågår och reportage till P1
Konsument och Vetenskapsradion.

Pressbilder och mer information: www.mittoga.ses.nu
För övrig information, kontakta Pelle Lindblom:
Tel: 0920 – 23 00 22, 070 – 692 93 37
pelle.lindblom@telia.com
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