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Alexis Fieldings mor, Sofia, har aldri fortalt noe om bakgrunnen sin. Alt hun vil si er at hun vokste opp i en
landsby på Kreta før hun flyttet til London. Da Alexis bestemmer seg for å dra til Kreta, gir imidlertid Sofia
henne et brev som hun ber henne overlevere til ei gammel venninne. Da hun ankommer landsbyen Pláka,
oppdager Alexis at den ligger et steinkast fra den forlatte øya Spinalonga, ei øy som tidligere var bebodd av
spedalske. Når hun møter Sofias venninne, Fortini, får hun høre historia om oldemora Eleni og døtrene
hennes, og en familie som var hjemsøkt av tragedier, kriger og lidenskap. Dette er forfatterens debut.
Øyafestivalen 2017 • 8.-12. august • Tøyenparken, Oslo. Visste du at? Øyafestivalen har som mål å være blant
verdens mest miljøvennlige festivaler. Skriv inn din epost × Last ned appen! iOS Android Last ned appen!
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OXX.Authorization.User.
Username: mobiliseanonym (NO) Soya er en moderne asiatisk restaurant som tilbyr autentisk kinesisk mat i
Bergen. Reserver gjerne et bord hos oss på nett!
https://stolav.no/steder/oya/mtfs-medisinteknisk-forskningssenter: Medisinteknisk forskningssenter: Nevro
øst: https://stolav.no/steder/oya/nevro-ost: oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no. Telefaks
72547261 Postadresse Trondheim kommune, Øya. Øyafestivalen 8.-12. august 2017 i Tøyenparken midt i
Oslo. I år med artister som Lana Del Rey, Pixies, The xx, The Hellacopters m.fl. Voldsom interesse for Frøya.
Interessen for nyheter og reportasjer fra Frøya er større enn noen gang. Frøyas lokalavis opplever en voldsom
besøksvekst og har til.

