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Starkt och hoppfullt om längtan och vänskap.

Sirkka måste resa ensam över havet till några hon inte känner. I det nya landet bor Margareta. Mellan
flickorna växer sakta en okuvlig vänskap fram. Ulf Starks berättelse är gripande och symbolladdad. Stina
Wirséns akvareller flödar av stämningar och färg. En bilderbok som inte lämnar någon oberörd!
Margareta ska få någon att leka med säger hennes föräldrar. Det ska bli en överraskning. I tysthet hoppas
Margareta att hon ska få en hund. Å, vad hon längtar! Men istället är det Sirkka som kommer. Föräldrarna har
bestämt att Sirkka ska bo hos dem medan kriget i världen pågår.
På kvällen ligger Sirkka i Margaretas rum och kramar sin tyghund. Hon luktar på näsduken som doftar
mamma och tittar på familjefotot.
I skuggan av kriget och de vuxna utvecklas sakta flickornas vänskap, som inte alls är självklar, och därför blir
den dyrbaraste.
Ursprungligen är berättelsen skriven för teatern.
Stina Wirsén har gjort dockorna till den hyllade dockteaterföreställningen på Marionetteatern i Stockholm.

Ingalill Mosander hyllade Systern från havet i Go'kväll:
”En underbar bok. Ulf Stark skriver osentimentalt men gripande och hoppfullt. Stina Wirséns teckningar är
magiska konsverk /…/ Bara med ett streck kan hon förmedla en människas känsla. Det är en tidlös berättelse
om flyktingbarn och dessutom har den ett lyckligt slut.”
"Stark berättelse i förtrollat ljus /.../ Stina Wirséns bilder är magiska /.../ hjärtskärande i sin enkelhet /.../ Det
slutar lyckligt och jag är glad att den här boken vågade utmana gränsen för vad man brukar berätta i
bilderböcker."
Dan Hallemar, Expressen

Det heter at havet er verdens største spiskammers, men for medarbeiderne Arktis AS er det så uendelig mye
mer – fødestue, lekegrind, transportåre og arbeidsplass. Plastsøppel truer livet i havet. Fisker og sjødyr spiser
plastbiter i den tro at det er mat. En døende gåsenebbhval som dukket opp utenfor Sotra i. Det er sollyset som
styrer tempoet i Arktis AS, også når sola ikke lyser. Om sommeren når lyset er på hele døgnet, er det et yrende
liv, produksjonen går på. Juul forlag fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur tegneserier: Bøker: LENKER: Lydbøker: Akvarier: Fiskeredskap - produktoversikter Visste du at. stålet i noen
japanske sverd fra 1300-tallet inneholder molybden? Smeden som oppdaget molybdenets styrkende effekt tok
hemmeligheten med seg i graven. Maritimstart, startsiden for båtfolk. Nordiske Båtlinker, kjøp og salg,
båtforeninger, båtliv, kystkultur, båtforhandlere og mye mer! To sikre fra Catherine Oppdatert kl. 18:49
Morten Friis.
V65 Øvrevoll: Cathrine Witsø Slettemark har til henne å være hatt en moderat innledning på sesongen.
NVE, Enova, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge står bak nettstedet www.fornybar.no. Siste
oppdatering: mai 2016. Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av
sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Nasjonal etat for kystforvaltning og
samferdsel. Trafikkinformasjon, lover og regler og aktuelt.

