
Hej!

Jag vill börja med atttacka for att jag ffitt se och bedöma era bilder. Alla bilder iir mycket fina och det har
inte varit lätt att komma fram till vilka jag gillar bäst och varftir, men håir nedan öljer mina tio favoriter med
tillhörande kommentarer.

r. spergarning flnd reas F/< hVol
Mycket detaljrikt foto som med sitt vackra ljus ger en lugn och mysig känsla. Jag tiinker mej en tidig morgon
när solen precis gått upp och det känns som man iir ensam vaken, en bra start på dagen.

2. sönder ts;t " lAI14 9 /ea
Kreativ bild som ger starka känslor. Att något så fint också kan vara så trasigt. En miinnisk4 sminkad och
med fixat hår, som utåt ?ir så fin och kan visa glädje, medan insidan, eller kanske dess bakgrund, kan vara
helt ftirstörd.

3. ökenrockare Beng / Moberg
Jag blir nyfiken, jag skulle vilja vara där och se det live, jag undrar hur stiimningen iir och vad ftir musik som
spelas. Väldigt häftig bild tycker jag, den sticker ut och känns ovanlig.

4. Fyren frndru"s Eklincl
Skarp och klar bild med mycket detaljer och härliga fiirger. Fantastisk vy som fär mej attlyfta blicken till
horisonten och påminnas om alla möjligheter som finns.

5. Hopptunt /n gnV frim
Vacker och välarbetad bild som kan tolkas på hur många sätt som helst. Min fiirsta tanke var vägen till
"andra sidan" som på film brukar visas väldigt ljust, vilket jag tyckte var fint, men niir jag tiinkf vidare, hört
andras tankar och sett bildens namn kiinner jag också hopp, ftirviintan och ett lugn. Och att det firms en
mening med allg att någon så liten kan göra något och också vara viktig, och ett kanske litet beslut kan leda
till det d?ir ljuset i livet.

Lglart6. Somrnar
Färgerna, ljuset och inramningen - där vill jag sitta och fika en solig sommardag! Påminner om när jag var
barn, när somrarna var bättre och vi ofta satt ute.

7.I flykten b4ell tr/; lssoru
Precis sådiir blir jag n?ir den fiirsta snön kommer, jagtar mej ut så fort jag kan och springer runt - av glädje.
Jag såg bilden innan jag såg bildnamnet och kände glädje, kanske fiir att jag gillar vintern och l?ingtar tills
snön kommer, men även ör de ljusa fiirgerna och kompositionen i bilden tror jag. Hade bilden varit
spegelvåind hade jag nog sett det som en flyk! bort från frgelstugan och framåt, men nu tycker jag ffigeln åir

kvar och inte vill däxifrån.

8. Dags ftir duschen
Fint porhätt som visar både genom miljön och hur skitig mannen är, att han har jobbat hårt, och hans blick
och leende ger uthyck av glädje och nöjdhet!

e. Harpan på Reykavik ULLA trq t kIntressant bild!
Snyggt mönster, men jag kan inte alls se vad det egentligen iir fiir något. Intressant hur otydligt det kan bli
beroende på hur man väljer att se på saker, från vilket avstånd och vinkel. (Googlade fiir att ftirstå vad det
egentligen åir.)

ts'ö}e Nerf"tU

Bylclreas Eklnd10. Kompisar
Både fin och kul bild, bra fangat ögonblick. Olika storlek, art och personlighet, hunden som ser ganska lugn
ut och katten ser ut att vara liten och tuff. Att så olika iindå kan vara ganska lika och vara kompisar -
underbart.
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