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BESKRIVNING

Tänk dig att strömmen slås ut och kontakten med omvärlden bryts. Tänk dig att det är minus trettio grader
ute och det blir bara kallare. Vad händer med ett samhälle när det visar sig vara som skörast? Vad gör du
för att klara dig undan kylan?För Sofia blir situationen verklighet när hon och hennes syskon tvingas
lämna Aleå på grund av ett strömavbrott som lamslår samhället. Värst av allt är kylan, som för varje minut
som går blir mer och mer påtaglig. I deras morfars stuga i Innaniträsk kan de elda, men utan fungerande
mobiler isoleras de från allt som händer utanför. Samtidigt finns en annan oro. Elias. Elias befinner sig på
en musikfestival när allt plötsligt blir svart. Och kallt. Trots svårigheterna måste han ta sig tillbaka till
Aleå, tillbaka till Sofia. Men till vilket pris? Utan ström och utan kontakt med omvärlden förvandlas Aleå
till en plats präglad av mörker och kyla. En plats där folk fryser ihjäl, maten tar slut och desperationen tar
över. Allt handlar om att överleva men för Sofia handlar det om mer än så. Om avstånd och separation från
dem hon älskar. Om att göra allt för att hålla skenet uppe när kylan tränger sig på.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kyla - skvp.se

Kyla & Värmepumpar Det finns många skäl till att installera en värmepump i hemmet. Långsiktigt ger det
lägre energikostnader och du får hälsosam luft i din ...

kyla - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Kylområdet är en väl bevarad hemlighet, trots att vi berörs av ämnet varje dag. Vem tänker väl på
avancerad teknologi när man hämtar ett paket torsk i ...

Komfortkyla med Värmepump | Thermia

Vintern kan tära ordentligt på mobilen. Så här får du din mobils batteri att överleva kylan lite längre.
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