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BESKRIVNING
Mystiska händelser i den lilla staden Magic Beach i Kalifornien har fått Odd att bege sig till västkusten.
Men är det ett meddelande från andra sidan eller ett förtvivlat rop på hjälp? Odd Thomas vet mer om
universums mysterium än någon annan. Han kan se de döda och han har lärt sig att ingenting sker av en
slump - även i kaoset finns det ordning, mål och mening. I sitt hem i öknen lyck ades Odd en gång finna
lugn och ro men han förlora de allt igen. Ensam och rädd befinner han sig nu i en stad vars namn tycks
vilja säga honom något. Med an han försöker ta reda på vad som lockat dit honom tar han jobb som kock
och assistent åt en excentrisk 90-årig före detta filmstjärna som bär på lika många rädslor som minnen från
Hollywoods glansdagar. Men ingenting är vad det verkar vara. De onda kraf ter Odd möter kommer från
fler än ett håll och det nattsvarta mörkret tänker inte övergå till gryning för rän ett förödande avslöjande
har skett. Pressröster om Tid för Odd: "Det börjar med en explosion och fortsätter som en eldsvåda ända
tills de avslutande kapitlen. [...] Koontz skapar den typ av elegant melodram - fylld av galen humor,
nagelbitande spänning och överraskningar - som utgör grunden i amerikansk underhållningslitteratur." The Booklist "Denne trevlige unge kock med övernaturliga krafter är en av Koontz mest sympatiska
skapelser." - New York Times "Då och då gör en författare allting rätt - precis som Koontz har gjort i
denna otroliga roman." - Publishers Weekly (starred review)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Odds Online - Allt om betting online och odds på nätet
Söker du efter de senaste oddsen för betting online då är Odds Online siten för dig! Läs om spelbolagen,
jämför oddsen, kolla in speltips mm.

TV guide - Tablå med all sport på TV | Tider, kanaler och odds
Italien - Serie A Tid för mål av lag odds - European Major Leagues spel

Tips på hur du skapar en bra företagsprofil på Instagram - Odd
Ett spel på Jones ger 1.30-1.40 i odds medan Alexander "The Mauler" Gustafssons odds ligger på 3-3.40 i
odds. För dig som vill ... Förutom TV-tider mellan ...
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