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Malva är nio år när hon får veta att hennes mamma har cancer. Alla säger att mamman snart blir bättre, men
Malva ser sin mamma bli allt sämre.
Pappan jobbar och jobbar, och det är ofta Malva som får ta hand om sin lillasyster Lilian.
Kom sol! är en stark historia där läsaren kastas mellan hopp och förtvivlan under mammans sjukdomsförlopp,
för att sedan uppleva natten då mamman till slut förlorar kampen och dör.
Genom att Malva, Lilian och pappan delar en förlösande sorgestund vid mammans grav börjar de äntligen
hitta tillbaka till varandra.
Från den stunden börjar det sakta vända, och Malva känner för första gången lite av solen och livet komma
tillbaka.
"en sorgebok att ta till sitt hjärta. En bok att läsa och gråta med, en bok att få leva minnen och känna hopp av.
En oerhört fin bok om livet, döden och det hoppfulla." Barn&ungdomsbokbloggen
Vår mål er å være best på gruppetrening, og vi er derfor stolte av å ha 12 instruktører på laget som alle ønsker
å motivere, inspirere og veilede. Kom og Dans har dansemiljøer og klubber over hele landet. Finn ditt lokale
miljø i fylkesmenyen til venstre! På kurs hos oss er du raskt i gang. Organisasjonen KOM OG DANS har i
mange år organisert attraktive reise- og ferieopplegg for folk flest, med dans som aktivitetstilbud og sosialt
bindeledd. Behandlingsreiser til Makarska i Kroatia. Vi nordmenn kjenner kanskje best til behandlingssenteret

i Igalo i Montenegro ved Adriaterhavskysten. Makarska i Kroatia. Gruppeturer til Reuma-Sol i Spania med
revmatikere fra ditt distrikt. Kursoversikt SOL PMU er en pioner innen Permanent Makeup i Norge. Foruten
Norge, holder vi også kurs i Sverige og Danmark. » Les mer om våre kurs Norge er et rikt land med høy
levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.
Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE
International ble opprettet i 1981. COSTA BLANCA SØR - LEILIGHET 3SOV-2BAD TAKTERRASSE-300 M FRA ST. Spania - mange mulighet til meget hyggelige priser!!! Costa Del Sol- nytt
anlegg. Under Forsiden finner du Trampoline, Skoleveien , Kanal S, MFL.

