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Med stor inlevelseförmåga berättar Douglas Foley den magiska historien om syskonen Alva och Joel. Deras
mamma har dött i cancer och pappan har gift om sig.
Alva är mobbad i skolan och avskyr sin nya styvmor som dessutom väntar barn! En dag då syskonen hämtar
vatten i en gammal brunn faller Joels älskade nalle i vattnet, och Joel hoppar efter. Alva tvingas dyka i även
hon. Efter en lång färd hamnar syskonen i en värld fylld av märkliga väsen, men kommer ifrån varandra. På
sin vandring möter Alva Lemonia som utger sig för att vara Alvas vän, men som i själva verket vill ha något
helt annat Men Alva lyckas fly. Lemonia och hennes följeslagare som märkligt nog är Alvas mobbare Lucas,
Viggo och Stina hittar Joel och tar honom tillfånga för att använda honom som gisslan. Alva å sin sida
försöker desperat hitta ett sätt att frita Joel. Det blir en jakt på liv och död som också handlar om hur Alva
hittar sin inre kraft och kärleken till sin familj Hur konfronterar man sin egen rädsla? Vad gör man när man
står öga mot öga med sina egna demoner? Tolvåriga Alva saknar sin avlidna mamma, hatar sin pappas nya fru
och är stingslig mot hela sin omgivning. Dessutom trakasseras hon av skolans mobbargäng som har hotat att
skada hennes lillebror om hon inte överlämnar sin mammas vigselring till dem. Förtvivlad och ensam ger hon
sig ut på en resa som kommer att förändra allt. Douglas Foley

Bokförlaget Tranan gav ut sin första bok 1992, och var från början inriktat på asiatisk litteratur. Gårdens
boningshus hade. Sthlm, Typografiska Föreningens Boktryckeri 1862. Kursiverade rubriker är försök att
skriva namnen på de olika objekten på dialekt. (#94562) Mio, min Mio är en fantasy/äventyrs roman av
Astrid Lindgren som handlar om nioårige Bosse, som lämnar samtidens Sverige, hamnar i Landet i fjärran.
Litet format.
Om Tranan. Idag har vi publicerat närmare 300. Uppdaterad 2015-04-13: På hemsidan har vi många
detaljkartor som visar var torpen och annat. 1863. 32 sidor. 1863.
Senaste kartan över Fulltofta strövområde. 32 sidor. oão Guimarães Rosa (1908–1967) tillhör de allra
främsta namnen i den moderna brasilianska och portugisiskspråkiga litteraturen. Den siste bonden är död.
Kursiverade rubriker är försök att skriva namnen på de olika objekten på dialekt. Senaste kartan över
Fulltofta strövområde. Letar du efter en novell. Mio, min Mio är en fantasy/äventyrs roman av Astrid
Lindgren som handlar om nioårige Bosse, som lämnar samtidens Sverige, hamnar i Landet i fjärran. Letar du
efter en novell.

