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väver tillsammans ett suggestivt kammarspel om att höra till, om att hitta det man inte visste att man saknade
och om hur en öppnad dörr kan förändra någons liv. En kall vinterkväll knackar en flicka på dörren till en

enslig liten stuga.Den Gråa som bor där inne vill inte släppa in flickan, men bestämmer sig för att
ändå öppna dörren. Och trots att den Gråa helst vill vara ensam, så väcker flickans besök någonting inom

henne. En längtan om att få skratta tillsammans med andra, en önskan om att höra till. Kanske är det bättre att
vara två? En stämningsfull text där varje ord lämnar avtryck, och bilder som sjuder av liv. Annika Thor och
Maria Jönsson berättar en historia som kryper nära inpå och stannar kvar länge hos läsaren. Den Gråas och

flickans berättelse väcker frågan om att våga öppna dörren och släppa in den som behöver en trygg hamn. En
vacker och viktig bok!
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