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BESKRIVNING

New England, tidigt 60-tal. Sexårige Jamie Morton leker på gården när en skugga faller över honom och
en man i svart kavaj tornar upp sig mot himlen. Det är första gången Jamie träffar pastor Charles Jacobs ?
ett möte som kommer att prägla hans liv. Med sin vänliga fru och livlige son blir den unge nyinflyttade
pastorn genast omtyckt i staden. Jacobs är inte bara hängiven sitt prästerliga kall, han drivs också av en
hemlig besatthet av elektriska experiment. Jamie delar hans fascination och mellan dem båda knyts ett
särskilt band. Men när tragedin drabbar Jacobs familj slås idyllen i spillror. Övertygad om att Guds
existens är en omöjlighet chockar pastorn samhället i grunden och tvingas lämna staden. Charles Jacobs
skugga kommer dock inte att lämna Jamie. Den bara mörknar med åren. När de båda möts igen är Jamie i
trettioårsåldern, en heroinmissbrukande musiker som befinner sig i fritt fall. Återigen får Jacobs Jamies liv
att ändra riktning, och återigen dras han in i den allt mer maniske före detta pastorns försök att väcka liv i
universums dolda krafter. Krafter som kan hela, men också skada. I samma anda som H.P. Lovecrafts och
Edgar Allan Poes skräckberättelser ställer Stephen Kings Väckelse den skrämmande frågan om vad som
väntar på andra sidan döden. Det är en mörk roman om den största fasan av alla: att förlora dem man
älskar.Översättare: Boo Cassel



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

King stephen - väckelse - (pocket) - böcker - Ginza.se

Pris: 178 kr. häftad, 2014. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Muslima : islamisk väckelse och unga
kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige av ...

Pingstväckelsen - Wikipedia

Pris: 54 kr. pocket, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Väckelse av Stephen King (ISBN
9789175034904) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Hur Ulf Ekman bedömer en "väckelse" | BibelFokus.se

Se synonymer och motsatsord till väckelse. Vad betyder väckelse? Se exempel på hur ordet används.
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VÄCKELSE

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84CKELSE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84CKELSE&ln=se
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