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Mit liv som bog 1944 - 2014 Michael Perlmutter Hent PDF Min søde datter, Line Akiba Perlmutter,
opfordrede mig i 2004 til at skrive mine erindringer, fordi hun mener, at jeg har haft et usædvanligt og
spændende liv. Jeg har selv tidligere tænkt på, at det ville være en god ide at føre den tradition videre, som
min far påbegyndte, og skrive løst og fast om mit liv, men på grund af materialets overvældende karakter har
jeg gentagne gange udskudt påbegyndelsen. Bogen er skrevet til mine børn og børnebørn, og det vil glæde
mig, hvis flere får glæde af at læse mine erindringer, der forhåbentlig giver et spændende billede af de 70 år,
jeg indtil nu har levet fra 1944 til 2014. Jeg har nu arbejdet på projektet i 10 år og har opdaget, at jeg kan
blive ved med at tilføje, rette og ændre på indholdet. Michael Perlmutter, Lild Strand, den 3. december 2014.
Bogen indeholder hele 2.293 sider og 1.661 billeder!
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