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Stallo tänjer på verklighetens gränser. När du läst den är ingenting sig likt.
Den bild som naturfotografen Gunnar Myrén tog i mitten av åttiotalet när han flög över Sareks nationalpark
lämnade honom ingen ro. Vad var det egentligen som rörde sig bland björkarna i den vidsträckta dalgången?
Han anade att han uppenbarat en hemlighet som varit förborgad i sekler -- att det i vår svenska vildmark döljer
sig väsen som vi inte känner till.
Liksom sin morfar är Susso Myrén besatt av att finna en förklaring till den gåtfulla bilden. När ett barn rövas
bort under mystiska omständigheter misstänker hon att det inte är ett dåd av mänskliga händer, och mot sin
vilja dras hon in i en våldsam och skräckfylld jakt efter sanningen.
Snart går det upp för henne att hon själv är ett villebråd. Att hon vidrört något farligt. Och blivit dödsmärkt.

Stallo er en skummel skikkelse. Stalloen kan være et menneskeetende monster, og mennesker kan forvandles
til stalloer.
Man kan også sende Stallo til noen man er. To nye forestillinger under produksjon. Teatret er nå i gang med
to nye produksjoner med urpremier i august og september. Forestillingen "Stallo og nordlysets sønn.

FilmCamp is a regional resource and infrastructure company that accommodate needs and demands in the
market for feature film and TV productions. FilmCamp also runs. Samiske sagn og eventyr er viktige
innfallsvinkler til samisk tro og mytologi. Det er samlet inn en rekke sagn og eventyr fra ulike samiske
områder. Rasehund.no: En av de største informasjonskilder om hunderaser. Her kan du lese om og
sammenlikne over 400 hunderaser, se bilder og filmer og dele dine erfaringer. Pass deg for Stallo, for han
sover ikke når sølvmånen skinner! Pass deg for Stallo, for han sover ikke når sølvmånen skinner! Lær om
katterasen Norsk Skogkatt, Norges nasjonalkatt! Les om rasens historie, treff vakre representanter for rasen,
finn oppdrettere og se om det finnes kattunger. Norske katteoppdrettere p nett.
Her finner du en oversikt over norske rasekatteoppdrettere du kan treffe p nett.

