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När Monica läste om stugan som var till salu i Dörja by hände något som hon aldrig varit med om tidigare.
Hon blev helt uppslukad av den lilla stugan och visste med ens att den skulle bli hennes.Vad hon inte visste
då var att detta blev ett stort steg mot upptäckten av vad som dolde sig djupt under ytan i hennes eget och
även andras liv.Stugan i den lilla byn blev hennes språngbräda för att dyka djupt under den, till synes

ogenomträngliga, yta som hennes mamma skapat från hennes allra första barndomsår.Nu fick hon chansen att
bryta ytspegeln...Inte bara den historiska...Arne G D Johansson har skrivit 10 ungdomsböcker och ett antal

artiklar och noveller. Djupt under ytan är den första romanen i en planerad serie om Monica.

Gunilla Wedding Skånska Dagbladet om Bränd himmel Extremt spännande och njutbar läsning. I detta
nummer djupdyker vi i psykologi fenomenet drömparalys och personliga krönikor.

Dörja

Pris 109 kr. Ur havets största djup hämtar Ville och Antti upp ett föremål som inte är vad de tror. Nästa dag får
mannen ett samtal hans fru har hittats. Hur djupt kan en sillval dykaquest Fin valar Balaenoptera physalus
kan dyka så djupt som 470 m 1540 ft. Åh känslan att glida. Under ytan Nio transpersoners berättelser om

vardagsverklighet Signe Bremer I denna artikel ptesenreras bllvlIddlagen i den etnologiska magistetuppsatsen
Under Ytan En etuologisk sttdie av Ilio tralLrpersollers beriitteser 0111 VtlldagsJlJrk lighet i ett könJdikolollf
sambaII Brcmer . Hur djupt kan en sillval dykaquest Fin valar Balaenoptera physalus kan dyka så djupt som
470 m 1540 ft. Havet är djupt Havet är djupt Ingen kan ta oss flå oss och ha oss i en ragu Folk har recept i
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någon bok men vi kan fly från drag och krok Inga bekymmer vi bara rymmer Havet är djupt Havet är djupt
Havet är djupt Havet är djupt Och här i trakten håller vi takten räknar till sju Räknar till sjuuu Utan att krocka
i en. Resten av slammet i de olika försöksleden var anaerobt. ARNE G D JOHANSSON. Det räcker inte med
skyghöga poäng på ett IQtest för att bli framgångsrik. Johanna dyker också under isen. Djupt under ytan.
Planetforskare som studerar aktivitet på Mars misstänker att gejsrar kan bryta ut vid sydpolen under

vårvärme.
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