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BESKRIVNING

Savanna Brandt är inne på sin sextiofjärde sömnlösa natt och hela hennes värld håller på att trasas sönder.
Tidigare har hon någorlunda kunnat hålla samman arbetet på institutionen och halvtidstjänsten på
myndighetsbiblioteket. Hon har lyckats bevaka dubbeldörrarna i våningen som hon delar med sin bror
Sam, utan att störas alltför mycket av hans eviga kvinnoaffärer. Själv har hon alltid klarat sig bra utan män.
Syskonkärleken till Sam har räckt gott och väl, och innan hennes son Martin dog fanns ju även han ...En
dag börjar Savanna få anonyma e-mail som tycks vara avsedda att skrämma henne. Kan de ha att göra med
det mord hon blev vittne till för så länge sedan? Avsändaren tycks veta hur hon ser ut, var hon bor och till
och med känna till hennes sömnproblem ...Barbara Voors roman Sömnlös är en psykologisk
spänningsroman om sömnlöshet, sorg och oväntad åtrå. En roman som håller läsaren vaken.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Leif GW: Så blir Arnaults liv i fängelset om han döms

Att dålig sömn stör ämnesomsättningen och är förknippat med risk för övervikt är ingen nyhet. Men en
studie från Uppsala universitet visar att ...

Sömnlös - Författare Lena Holfve

Ligger du sömnlös med en molande oro och tankar som flyger runt i huvudet? Du är inte ensam. Här är
psykologens bästa tips för att slippa ångest om natten.

sömnlös - Netdoktor

Sömnlös på grönborg. Ibland fast alltför ofta på senaste tiden. Sömnlös. Rastlös. Rotlös. Trött men vill
inte sova. Vägrar. Håller mig vaken. Är vaken.
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SÖMNLÖS

https://www.bo-fi.club/?p=S%C3%96MNL%C3%96S&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=S%C3%96MNL%C3%96S&ln=se
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