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BESKRIVNING

En ung man får nog av sitt inrutade liv och ger sig ut i natten på jakt efter äventyr. Men det finns gränder
man inte bör gå in i, råd som inte ska följas och dolda platser som ska undvikas. Snart har jakten på
äventyr förvandlats till en mardröm.En halloweenfest får oväntade besökare. Som inte behöver klä ut sig
för att passa in.En far tar med sin dotter på en lång bilresa för att återförena en splittrad familj. När
ytterligare en passagerare ansluter visar det sig att allt inte är som det verkar. Allra minst målet med
resan.Oktober är månaden då solen vänder bort sitt ansikte, naturen drar sin sista suck och då vi stänger
dörrar & fönster och tänder ljus som skydd mot mörkret. Det är då torra grenar knackar som skelettfingrar
på våra fönster mitt i natten, vi ser skepnader i skuggorna och hör okända ljud från källare och vindar. Det
är även den tid på året då gränsen mellan de levande och döda är som tunnast. Då det sker de mest otroliga,
osannolika och fruktansvärda saker.Oktober är också den månad då de tre skräckberättelserna i den här
samlingen utspelar sig.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Homepage - Aheco Webshop

Oktoberoffer [Elektronisk resurs]. Turtle Bite Books. Libris 14773882. ISBN 9789187307218 ...

Oktoberoffer ebook by Peter X Eriksson - Rakuten Kobo

525 Followers, 1,325 Following, 690 Posts - See Instagram photos and videos from OKTOBER OFFER
SALE!! (@dyxy.tadamida)

Hotel Astoria, Noordwijk aan Zee - Homely & hospitable

En ung man får nog av sitt inrutade liv och ger sig ut i natten på jakt efter äventyr. Men det finns gränder
man inte bör gå in i, råd som inte...



3

OKTOBEROFFER

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

	Oktoberoffer PDF E-BOK
	Peter X Eriksson
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	OKTOBEROFFER



