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BESKRIVNING

Julen närmar sig och Mårten, Lena och deras dotter Elsa åker till det ensliga huset vid sjön för att äntligen
få vara tillsammans. Huset ser inte ut som de lämnande det. I farstun står en stol mitt på golvet och i
vapenskåpet saknas ett jaktgevär. Varför har grannarna som vaktar huset inte ställt i ordning efter sig?
Familjen har gått igenom en tung period sedan Lena blivit invalid efter en bilolycka. Hon har fått
permission från sjukhuset och behöver sondmatas och medicineras flera gånger per dygn. Det är lång väg
till sjukhuset ifall något skulle hända, men trots det ser Mårten fram emot att de ska få vara en tillsammans
igen.På julaftonsnatten knackar det på dörren. En nedkyld och utmattad kvinna söker hjälp. Hon får värme,
vila och skydd mot snöstormen som rasar utanför. Men det finns också något annat hon vill ha ...Huset är
en berättelse där skräcken letar sig in och får fäste i vardagen, där ett mörkt och undanträngt förflutet
träder fram och får den redan tunna isen mellan familjelycka och tragedi att brista.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Romanprojektet "Huset" | Pearltrees

På ATV Huset är vi är specialister på ATV Vi har sålt fyrhjulingar, mopeder och tillbehör i vår butik i
Mölndal sedan 2003 och är idag Sveriges Största ...

Vita huset - Wikipedia

nu kan huset erbjuda festlokaler i tre plan, med en kapacitet på 400 gäster, därav ca 250 ätande. Vi
skräddarsyr varje beställning efter Era önskemål!

Huset | Hyresgästföreningen | Hyresgästföreningen

Your shop for the best in modern Scandinavian design. We offer the finest Scandinavian furniture and
homeware, accessory brands, fashion and more.
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HUSET

https://www.bo-fi.club/?p=HUSET&ln=se
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