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Allt började den dagen då sjuåriga Alva vaknade av att hon var arg. Eller egentligen började det ju med att
mamma och pappa bestämde sig för att skiljas, vilket de valde att berätta lagom till Alvas första

skolavslutning! Hur ska hon nu kunna ha trevligt? När föräldrar är så hemska får barn göra vad de vill, det
tycker i alla fall Alva. Hon slänger mammas och pappas tandborstar i toaletten och ser dem guppa i det
äckliga toalettvattnet. Men det hjälper inte, mer drastiska metoder behövs. Och när Alva vill något riktigt

mycket blir hon väldigt påhittig.

PERNILLA GESÈN är en mästare på att skildra vardagen. Med värme och empati beskriver hon hur livet
gestaltar sig för en flicka med två familjer och två hem.
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skolavslutning! Hur ska hon nu kunna ha trevligt? När föräldrar är så
hemska får barn göra vad de vill, det tycker i alla fall Alva. Hon
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