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Vem har inte känt sig som en främling i sin egen familj? Vem har inte känt sig som en bortbyting, en
bedragare, en helt annan sort? Vem har inte känt att barndomen är en roll man måste spela, dag efter dag,
vecka efter vecka, år efter år? För Henry Day är det bokstavligt talat sant. Henry Day kommer från skogen och
är bara inbytt mot den riktige Henry Day. Två pojkar, en familj, ett hus. Den ena pojken står därinne och tittar
ut. Den andra står utanför och tittar in. Båda lika främmande. Båda lika ensamma, lika utstötta och dömda till
ett liv i grubbleri.
Båda kunde vara du och jag. En sommardag rymmer Henry Day hemifrån och gömmer sig i ett ihåligt träd.
Där hittas han av bortbytingarna en grupp vilda barn som inte åldras och som lever i hemlighet i skogen.
De tar med sig honom därifrån, döper om honom till Aniday och förvandlar honom till en av sina egna. Från
och med nu är Aniday fast i en evig barndom, men inom sig växer han, samtidigt som han kämpar för att
minnas det liv och den familj han lämnade bakom sig. I hans ställe har bortbytingarna lämnat en
dubbelgångare som tar över Henrys liv i den vanliga världen. Den nya Henry Day måste anpassa sig till den
moderna kulturen samtidigt som han döljer sin sanna identitet för familjen Day. Han plågas av minnena från
sin tid som bortbyting, men även från en annan tid och plats, innan han själv blev ett stulet barn. Det stulna

barnet är en klassisk berättelse om att lämna barndomen och söka sin identitet. Med lagom mix av fantasy och
realism har Keith Donohue skapat en godnattsaga för vuxna, en djupsinnig och lockande fabel.
Jag syftar på den som står där man åker ut på E20 mot Göteborg. 2 § I en tingsrätt ska det finnas en lagman.
En hel del att glädjas över i Spurs PREMIER LEAGUE Spurs ligger mycket bra till för att sluta före Chelsea
medan det redan är klart att Arsenal kommer att sluta efter Tottenham även denna säsong. Till och från
Friends Arena tar du dig enklast via kollektivtrafik; buss, pendeltåg, tvärbanan eller tunnelbana. Legendarisk
klok gumma i Ljusdal. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på
något sätt. Men vad gör ni i Sverige åt det. Går det att bromsa den kontantlösa utvecklingen frågar sig
debattören. Varför tas inte detta hot på allvar. 2 § I en tingsrätt ska det finnas en lagman. En hel del att
glädjas över i Spurs PREMIER LEAGUE Spurs ligger mycket bra till för att sluta före Chelsea medan det
redan är klart att Arsenal kommer att sluta efter Tottenham även denna säsong. Gudarna bodde i Asgård och
människorna i Midgård. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. dagensjuridik. Pulp Fiction är en
amerikansk gangsterfilm från 1994, regisserad och skriven av Quentin Tarantino. Asatron är … Den här
artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. läsdagbok.

