Lina Ballerina och demonerna
ebok
ISBN: 978-91-527-5132-9
Lina Ballerina och demonerna
ljudbok
ISBN: 978-91-527-5133-6
Uppläsare: Bibi Borg

Denna bok med tillhörande illustrationer är sagoförfattaren och singer–
songwritern Stella Tormanoffs debutroman. Den riktar sig till ungdomar,
men ett åldersspann på läsare mellan 9–109 år är inte alls fel. I
berättelsen om unga Linas övergång från barndom till tonåren
sammanvävs mysticism och psykologi med skandinavisk realism. En
spännande och omtumlande historia som berör flera djupa existentiella
frågor och kan vara en vägvisare för sökande själar i livets labyrint av
osäkerhet. Romanen har 23 kapitel som i tur och ordning är nämnda
efter de 23 korten i tarotlekens Stora Arcana.
Här kan man höra ett smakprov på ljudboken:
www.youtube.com/watch?v=9Bl4-SadM0I

Special utgåva
hybridprodukt
Ljudbok + Ebok + USB 512MB
ISBN: 789-91-9848-437-0

TILLGÄNGLG PÅ ELIB
2022-12-01
Dörren ebok
ISBN: 978-91-527-4844-2
Dörren ljudbok
ISBN: 978-91-527-4845-9
Dörren - handbok för hantering av
panik, ångest och depression är
författaren Stella Tormanoffs fjärde
bok. Boken är en personlig
reflektion över samhället och det
mänskliga psyket. Författaren besvarar de stora existentiella frågorna om
meningen med livet och lidandet och beskriver sambanden mellan fysik
och metafysik - mellan känslor, tankar och handling. I boken finns
enskilda kapitel om respektive panik, ångest och depression som
beskriver orsak och verkan för dessa psykiska tillstånd. I slutet av boken
finns ett program bestående av sju steg för självanalys och
omprogrammering av de egna beteendet.
Presentation:
https://www.youtube.com/watch?
v=GsTM32tibic
Provlyssna ljudbok:

Special utgåva
hybridprodukt
Ljudbok + Ebok + USB 512MB
ISBN: 978-91-527-4843-5

Napptrollet ebok
ISBN: 978-91-527-5351-4
Sagan Nattprollet skrevs när en mor skulle berätta för sin dotter vad som
hade hänt med hennes nappar då de plötsligt var borta en dag. Det var
en sådan flicka som redan vid två års ålder kunde tänka kritiskt och och
funderade varför saker och ting händer. Stellas sagor syftar till att
utveckla barnens andliga sida, kreativitet, fantasi och kritiska tänkande.
Lyssna:
https://www.youtube.com/watch?v=RD7ij866QVQ&t=132s
Pappersformat A4, mjukt omslag, 25 sidor
ISBN: 978-91-639-8767-0

3 SAGOR ebok
ISBN: 978-91-527-5352-1

De 3 Sagorna i boken är till barn mellan 3 och 9 år. Berättelserna och
illustrationerna berör existentiella frågor på ett enklare sätt för att öka
barnens medvetenhet, självförtroende, kreativitet, fantasi och fri
tänkande, att stärka deras intuition och ge dem en moralisk grund med
balans mellan den fria viljan och kärleken till medmänniskan. Tanken är,
att genom kunskapen avbildat i livets träd på omslaget, öppna dörren till
esoteriken och metafysiken för de renaste av själar - barnen. Må de som
läser boken lita på sina hjärtan, hitta balans i livet och förverkliga sina
drömmar.
Lyssna:
https://www.youtube.com/watch?v=SqMJRSbxuyI

Pappersformat A5, hårt omslag, 51 sidor
ISBN: 978-91-639-3570-1

Kontakt och sociala medier:
epost: barnsagor@gmail.com
Mobil: 07 38 37 37 50
www.stellatormanoff.com
stellatormnoff.blogg.se
Instagrm: stella_tormanoff
Facebook: Stella Tormanoff
YouTube kanal: faithbringer

Stella Tormanoff är född 1980 i Sofia, Bulgarien. Hon fick skivkontrakt
med det Åländska skivbolaget Lion Music när hon var tjugo år gammal
och 2002 publicerade hon sin första egen komponerade rock-opera
och flyttade till Sverige. 2004 publicerade hon ett till album och
därefter deltagit i många musikaliska projekt som projekt som
låtskrivare, sångerska och grafiker. Hon har utbildning inom
humaniora, litteratur, musik, konst och media och är en mycket kreativ
och driftig människa. Stella Tormanoff har eget varumärke för
textildesign och specialiserar sig på återvinning i sitt skapande. Hon
illustrerar sina böcker, skapar den grafiska formgivningen och även
producerar ljudböckerna själv.
2015 publicerar Stella sin första sagobok 3 Sagor.
2017 Napptrollet
2022 Lina Ballerina och Demonerna
2022 Dörren - handbok för hantering av panik, ångest och depression.
Förlag: Pharos Media Productions AB
www.pharosmedia.se
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