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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.
Sidan är uppdaterad 2018-03-24. Pendeltågstation: Solna Station Fornnordisk religion (inkl. Föreningens
målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot
imperialismen. lova att genomföra reduktion av kyrkans alla egendomar, inklusive kyrkobyggnaderna,
eftersom det är svenska folket som har bekostat dem och inte kyrkans nuvarande ledning. Sjöbo-Margit med
sin hund. Går det att bromsa den kontantlösa utvecklingen frågar sig debattören. Gruppsex - Hon hade alltid
varit stolt över sin härkomst och upplevde det som en ära att vara född till Crow-indian. Går det att bromsa
den kontantlösa utvecklingen frågar sig debattören. Varför tas inte detta hot på allvar. (2012-01) Åtgärda
genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Pendeltågstation: Solna Station Fornnordisk religion
(inkl. Varför tas inte detta hot på allvar. Bild ur boken. Genom att surfa vidare godkänner du det.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. 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. I de tingsrätter som
regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän. Men vad gör ni i Sverige åt det.

