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»Det är klokt och roligt och gripande och alldeles underbart.
När jag hade läst färdigt Mitt första liv började jag omedelbart
läsa om den. Mycket mer kan man inte begära av en bok.« |

AFTONBLADET

»Bodil Malmsten blåser liv i en miljö och ett sätt att leva.
Nostalgins skimrande då blir ett nu i klar, osentimental

belysning.« | DAGENS NYHETER

»Mitt första liv handlar om min för varje dag allt mer fantastiska
barndom i en by i mellersta Norrlands fjälltrakter och om min
ungdom i London och Vällingby. I kapitlet Ångermannagatan

berättar jag om mitt livs, än i dag, värsta upplevelse. Det var inte när
jag vid sjutton års ålder var på vippen att dö - jag dog ju inte

bevisligen - mitt livs värsta upplevelse var värre än döden, mycket
värre.«

BODIL MALMSTEN föddes i Bjärme. Hon fick sitt genombrott
som poet 1984 och blev med tiden - med sina romaner, diktsamlingar



och pjäser - en av våra mest lästa och folkkära författare. Mitt första
liv är illustrerad av författaren och med fotografier från hennes

familjealbum.

»När Bodil Malmsten träffar smärtpunkterna fängslar hennes
berättelse och avsätter en ton inne i läsaren.« | Lena Andersson,

SVENSKA DAGBLADET

»Jag tror ingen kan läsa kapitlet om Bodils pappa utan att både gråta
och dröja kvar i det bildtäta underbara språket. Bodil Malmsten är en
av våra mest genomskådande klasskildrare med absolut gehör.« |

Anneli Jordahl, KULTURNYTT, P1

»Bodil Malmsten skriver om sitt liv, men lika mycket om hur det är
att skriva om sitt liv, och om hur minnet fungerar. Mitt första liv blir

en sorts saga om livet och minnet och odödligheten.« | Hanna
Gardell, SYDSVENSKAN
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