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Ursäkta, mitt namn är Trana Gunvor Håkansson Hent PDF När fru Trana träffar herr Babel berättar han att han
kan förvandla henne till en medelålders dam! Under tre dagar gör fru Trana en utflykt in i människornas värld
och lyckas nästan undgå att bli upptäckt. Fast bara nästan, hon har ju kvar sin långa hals och flygförmåga.

När hon träffar Maria Gabriella tas hon emot som en kär gammal vän. Eftersom hon kan tolka djurens språk
berättar hon för flickan vad aporna i djurparken och katten och kanariefågeln egentligen pratar om.

Fru Tranas egna intryck efter utflykten är hon inte helt klar över. Är människorna onda eller goda, dumma
eller kloka?

Gunvor Elsa Håkansson (1909-2002) var en svensk författare och översättare som huvudsakligen skrev barn-
och ungdomsböcker. Mellan debuten 1947 och 1991 blev det runt 150 böcker och översättningar.
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