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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? På
julaftonsnatten knackar det på dörren. En nedkyld och utmattad kvinna söker hjälp. 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. Jens Daniel Burman har sina rötter i norra Hälsingland och det är även där många av hans
berättelser växer fram. På dagarna är han handledare för filmintresserade ungdomar och delägare i
filmproduktionsbolaget Roadside Picnic, där han främst är manusförfattare, regissör och klippare av
kortfilm och dokumentärer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Huset - Home | Facebook
Kom med på en omhyggeligt udformet psychrock-rejse ind i det mørke hjerte af electronica, når Pete
International Airport gæster Musikcaféen!

Huset - - böcker (9788772476445) | Adlibris Bokhandel
Efter att ha flyttat från New York till New Orleans var familjen Hathaway redo att fortsätta sitt normala
liv i sitt nya hem, men inte visste de att en spökfamilj ...

Det Hemsökta Huset - Nickelodeon.se | Nickelodeon Sweden
Vita huset (engelska: (The) White House) är det officiella residenset och primära arbetsplatsen för USA:s
president. Det är en vit byggnad belägen på adressen ...
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