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Det gode liv Kristina Guldahl Dupont Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en hyldest til hverdagen, hvor
det gode liv leves. Velkommen indenfor i en verden af inspirerende boliger, smukke haver, kreative idéer,
gode opskrifter og hvad der ellers hører til i vores liv. Den er fuld af dejlige billeder. Lad dig inspirere, og få

det bedste ud af hverdagen.

Om forfatterne
Kristina (f. 1975) er bosat ved Thyregod sammen med sin mand og deres to drenge på 8 og 13 år. Hun

arbejder på en aflastningsafdeling som SOSU-hjælper. Hun er kendt som en altid glad og energisk pige med
mange jern i ilden.  

Lonni (f. 1975) er bosat i Billund sammen med manden og deres to børn, en dreng på 11 og en pige på 14 år.
Hun har uddannet sig som SOSU-assistent samt dekoratør, men lever i dag som førtidspensionist. Lonni er

den kreative, og hun har altid gang i flere projekter af netop den kreative slags.   
Kristina og Lonni sætter begge deres familie og venner, højt og så deler de mange af de samme interesser

såsom indretning af hjemmet, madlavning og haven, hvilket er blevet til noget af indholdet i denne fine bog
Det gode liv.            
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