
Tags: Inmurad MOBI download; Inmurad las online bok; Inmurad ladda ner pdf e-bok; Inmurad e-bok apple; Inmurad bok pdf svenska; Inmurad
epub books download

Inmurad PDF E-BOK

Jacqueline Martin,Mikael Strömberg

Författare: Jacqueline Martin,Mikael Strömberg 
ISBN-10: 9789174617085

Språk: Svenska
Filstorlek: 3389 KB



1

BESKRIVNING

Ny spänningsfylld skräckroman av författaren till Vätten.Kent bor tillsammans med sin mor Gun på Blidö
i Roslagens skärgård. Omständigheter i det förflutna har lett till att de lever ett isolerat och ensamt liv.
Den här våren inträffar en serie märkliga händelser på ön. Två män drunknar under mystiska förhållanden i
Kyrkviken, Gun blir inlagd på sjukhus och Kent får ärva en helt främmande mans alla ägodelar. När Kent
genomsöker den stuga han fått överta finner han ett brev som enbart är ämnat att läsas av honom själv. Det
berättar om en hemlighet som bevarats på Blidö i århundraden. En skrämmande historia som rör öns
befolkning, kyrkan och dess omgivning. Kent ser det som sin plikt att undersöka sanningshalten i det han
läst. Dessvärre är han inte ensam om att känna till den mörka historien Inmurad är ännu en andlöst
spännande berättelse av Mikael Strömberg där det okända har sina rötter i nordisk folktro.Sagt om
Vätten:"Årets bästa skräckroman läs den om du vågar".Spänningszonen"Vätten är i alla bemärkelser bra
feelgoodskräck."Tidningen kulturen"Författaren tar in nordisk folktro i vår samtid på ett smart sätt och
integrerar ett sagoväsen i det moderna Sverige. Vätten är definitivt ett intressant bidrag på den svenska
skräckarenan, som blir än mer intressant just för att den använder sig av nordisk folktro och de berättelser
och sagor människor redan berättat för varandra i flera hundra år".From BeyondMIKAEL STRÖMBERG
(1976) är född och uppvuxen i Norrtälje. I unga år tillbringade han somrarna på Blidö, en ö han känner
mycket för än idag. Idag bor han i den natursköna söderförorten Aspudden i Stockholm tillsammans med
sin fru och sina två barn. 2011 utkom hans uppmärksammade debutroman Vätten.KommentarerInga
kommentarer hittades.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Inmurad - Lydbok & E-bok - Mikael Strömberg - Storytel

Slottsspöken . Här kan du läsa om de spöken som sägs vandra i Torpa Stenhus mörka salar. Grå frun Grå
frun sägs ha varit en dotter till en av borgens herrar ...

Tradera.com | Köp & sälj online, begagnat & nytt, auktion & fast pris

Greve Mauritz Vellingk ska ha gjort sig av med hemliga dokument och drängpojken som hjälpte honom
blev därefter inmurad i ett källarrum, för att hemligheten inte ...

Inmurad - Mikael Strömberg - ljudbok (9789174617085 ... - Adlibris ...

Planritning över stugan. Pentti Saarinen som bakgrund för planritning över stugan där hans fru Hilkka
hittades inmurad i ugnen. Bild: Svenska Yle ...
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INMURAD

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