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BESKRIVNING

Stockholm hukar under solen. Det är den hetaste sommaren på flera decennier och i en ateljé på Torsgatan
står Nina och svettas. Hon målar porträtt av kända personer, men när den tredje modellen på kort tid dör,
går det inte längre att bortförklara som en slump. Nina är rädd och känner på sig att det här bara är början.
Hon har ingen aning om hur rätt hon har. Det är rötmånad, och då kan det hända ohyggliga saker.
Storytailors producerar berättelser för ljudböcker, från idé till inspelat material. Novellserien Stockholm
Urban Fantasy utspelar sig i skuggan av Eken, i gränslandet mellan ljus och mörker, mellan det uppenbara
och det vi inte alltid vill se. Rötmånad är den andra novellen i serien, utgiven i samarbete med Kreagrafen.
Uppläsare, AC Collin.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rötmånad 2017: Så skyddar du dig mot campylobacter | Hälsoliv

Det här inlägget postades i sommar och har märkts med etiketterna folktro, mat, rötmånad, rötmånaden,
rötmånaden 2014, skrock. Bokmärk permalänken.

Rötmånad (1970). - En man med ett skägg

Nu gäller det att se upp med maten - det är rötmånad. Det varma och fuktiga klimatet gör att bakterierna
stormtrivs. Men det finns tricks att ta till för att ...

Rötmånad - Filmtipset

Frisörmästare Assars fru Sally har varit borta i flera år, och han tror hon är död. Men så dyker Sally
överraskande upp vid deras sommarhus i skärgården där ...
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Rötmånad

https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%96TM%C3%85NAD&ln=se
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