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BESKRIVNING

Del 1 av 3. Det är en mörk tid, och en stark kvinna gör vad hon kan för att överleva. Även om det innebär
att låna ut sin kropp för en handfull mynt ... Jessica Taskill lever med det plågsamma minnet av att
bevittnat hur hennes mor brändes på bål, anklagad för häxeri. Och precis som sin mor har Jessica gåvan -
en kraftfull magisk förmåga som hon måste hålla dold. Ändå beskylls hon för att vara häxa av en rival.
Jessica hamnar bakom galler i väntan på en säker död när en dubiös präst dyker upp i den mörka
fängelsecellen och begär tjänster hon aldrig hört någon i prästkläder uttala. Gregor Ramsay är emellertid
lika helig som djävulen själv, men hans löfte om frihet i utbyte mot de speciella tjänsterna kan bli hennes
räddning. Snart finner hon sig vara fast i en överenskommelse där hon ska förföra och förgöra Gregors
dödsfiende. Ett avtal som blir alltmer motbjudande att genomföra då Gregors åtrå till henne blir starkare -
och svårare att motstå. Kanske bör Jessica trots allt gå med på hans plan ... för på samma sätt som han
använder henne för sina behov kan hon utnyttja honom för sina egna.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Katja Kettu: "Putin har inte ringt ännu" - Kultur & Nöje - Folkbladet

Del 1 av 3. Det är en mörk tid, och en stark kvinnagör vad hon kan för att överleva.Även om det innebär
att låna ut sin kroppför en handfull mynt ... Jessica ...

Nina Lekander recenserar "Nattfjärilen" av Katja Kettu

Jonna är 17 år och drömmer om att bli en stor MMA fighter. När hon blir inbjuden till att träna med de
legendariska "Gracie brothers" i Brasilien får hon ...

Recension: Nattfjärilen - Katja Kettu | SvD

Av Katja Kettus sex verk är Nattfjärilen det andra som översätts till svenska. Den första, Barnmorskan,
handlade om ett nazistiskt fångläger i andra ...
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Nattfjärilen

https://www.bo-fi.club/?p=NATTFJ%C3%84RILEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NATTFJ%C3%84RILEN&ln=se
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