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Vad är egentligen mod? Kan man lära sig att bli modig? Det frågar sig Malva, elva år, när hon inte lyckas stå
inför hela klassen i skolan och berätta om sitt sommarlov. Inte ett vettigt ord får hon fram. De andra barnen

fnissar och fröken suckar. En trasig flaskpost blir Malvas räddning. Genom det mystiska receptet i flaskan blir
hon mindre än en tumme. Och sugs in i en värld hon aldrig kunnat drömma om. I en komage hamnar hon!
Resan genom kons alla magar, för att slutligen hamna i en rejäl ko-blaja, blir till ett livsfarligt äventyr. Både
vänner och hotfulla odjur finns bland varelser hon möter. När hon slutligen lyckas bli stor igen och tar sig

hem är hon en ny Malva. En elvaårig Malva med MOD. Livsmod.

Av Wallander Håkan. Aðgangur 200 kr. hösten for igenom men mycket omställning i livet och mycket
känslor positiva och negativa av olika slag men tror jag överlevde stormarna men de kan komma nya man vet

aldrig.
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