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BESKRIVNING

Huset var ödsligt och tomt. Kylan trängde in i alla vrår. En tunn hinna av is hade bildats i badkaret. Hon
hade börjat anta en lätt blåaktig ton. Han tyckte att hon såg ut som en prinsessa där hon låg. En isprinsessa.
Golvet han satt på var iskallt, men kylan bekymrade honom inte. Han sträckte ut handen och rörde vid
henne. Blodet på hennes handleder hade för länge sedan stelnat. Kärleken till henne hade aldrig varit
starkare. Han smekte hennes arm, som om han smekte den själ som nu flytt kroppen. Han vände sig inte
om när han gick. Det var inte adjö, utan på återseende.I debutromanen Isprinsessan förlägger Camilla
Läckberg handlingen vintertid till sin hemort Fjällbacka och låter morden växa fram ur småstadsandans
sämre sidor. Hon tecknar ett porträtt av ett slutet samhälle där alla, på gott och ont, vet allt om varandra
och där det yttre skenet har stor betydelse. Något som under fel omständigheter kan bli ödesdigert ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Isprinsessan | Läckberg, Camilla | Bokblomma

Författaren Erica Falck återvänder till sin barndomsidyll Fjällbacka för att skriva. Men livet i det lilla
samhället skakas om när hennes barndomsvän ...

Isprinsessan (film, 2007) - Wikipedia

Plugghästen Casey Carlyle (Michelle Trachtenberg) är fångad mellan sin stora dröm att bli
konståkningsstjärna och sin stränga mamma (Joan Cusack), som vill ...

Gratisprinsessan - Gratis saker, kuponger & erbjudanden!

Kontakta oss. BRF Isprinsessan. Skridskovägen 13 129 49 Hägersten Skicka epost till Brf Isprinsessan:
info@brf-isprinsessan.se. Skicka meddelande genom formulär:
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ISPRINSESSAN

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