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»Kasten är tvära och fascinerande, som ett mänskligt kaleidoskop
påminnande om Edward Steichens stora projekt "Family of man"«
SVD»Ettusen ögonblick av vår väld [...] en maffig fotobok och

förstås ett stycke fotografisk historia«NA»En enastående fotografisk
historia«GÖTEBORGS-POSTEN»En dag för samtiden - och för
framtiden«Tidningen FOTODet här är den största fotobok som
någonsin gjorts om en enda dag - en historisk och fotografisk
dokumentation av vardagen där fotografer över hela världen

samverkar. I boken finns ett urval av de bästa av alla de bilder som
togs den 15 maj 2012 - ett datum som kommer att bli klassiskt i
fotografins historia. Boken innehåller tusen bilder, utvalda av en
internationell jury. Sagt om A Day in the World»En väld av

bilder«SYDSVENSKAN»En fångad dag«DI WEEKEND»ÅRETS
JULKLAPP!«M-Magasin»Vidgar vyerna. När jag insåg hur mycket

utrymme de stal i min etta slutade jag samla på vackra
coffeetableböcker. Men det här är mer än en coffetablebok. Det är en
jorden runt-resa som tar mig till främmande platser, långt bortom
mitt trygga Stockholm. En fröjd för ögat, men bildande också.«

EXPRESSEN »Fantastiskt. Detta är verkligen en bilderbok. och ett
fantastiskt dokument över vad som händer på jorden en enda dag,



den 15 maj 2012. Jag har "läst" boken minst fem gånger och hittar
nya bilder som drar till sig min uppmärksamhet varje gång. En av
mina absoluta favoriter är en bild på en färgstark kvinna på en
fiskmarknad i Nigeria« GT»svindlande tur över jordklotet«UNT
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