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BESKRIVNING

Alices och Markus relation vacklar, trots att de snart ska bli föräldrar. När expojkvännen Sebastian
återigen kommer in i hennes liv, som annars mest består av högskolestudier och fredagsmys, kan hon inte
föreställa sig hur det kommande vinterhalvåret ska förändra allt. Och innan våren gryr kommer någon att
dö. Under hösten dras Alice allt snabbare in i något hon inte kan kontrollera. Samtidigt tar triangeldramat
en ny vändning när någon börjar kommunicera med henne via anonyma lappar. Avsändaren finns i hennes
direkta närhet och vet precis vad Alice sysslar med. Men är det ett försök att varna henne eller göra henne
illa? Louise Baumgärtner har skrivit en psykologisk thriller om verklighetens gåtor, om närhet och distans
i kärleksrelationer men också om det svåra förhållandet till sig själv. Skuggvinter kryper in under huden
och är spänning när den är som allra bäst.Louise Baumgärtner (född 1973) är författare och
deltidsarbetare. Skuggvinter är hennes debut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skuggvinter / Ljudbok - vastmanland.elib.se

Alices och Markus relation vacklar, trots att de snart ska bli föräldrar. När expojkvännen Sebastian
återigen kommer in i hennes liv, som annars mest består av ...

Skuggvinter - Louise Baumgärtner - Mp3-skiva (9788711959282) - bokus.com

Pris: 169 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Skuggvinter av Louise Baumgärtner på Bokus.com. Boken
har 1 läsarrecension.

Bokföring enligt Monika: "Skuggvinter" av Louise Baumgärtner

Skuggvinter. 355 likes · 2 talking about this. Skuggvinter är en psykologisk thriller som skildrar en
graviditet, ett triangeldrama och som en följd av...
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SKUGGVINTER
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