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BESKRIVNING

Clara har nyligen flyttat in hos kärleken Markus när hon börjar drabbas av mystiska svimningsattacker.
Hon vaknar upp på oväntade ställen utan att veta hur hon kommit dit. Dessutom har hon en obehaglig
känsla av att vara förföljd. Hon försöker alltmer desperat ta reda på vem det är som spionerar på henne och
är rädd att det kan ha någonting att göra med den dödsolycka som drabbade familjen för ett år sedan. Vad
hände egentligen Markus tidigare fru? Hur ska Clara nå fram till hans tonårsflickor som saknar sin
mamma? Och varför är ett av rummen i våningen alltid låst? Samtidigt behöver hon fokusera på att skriva
klart en uppsats i psykologi. Studierna om medvetandets gränser blir ett sätt att hantera det som händer i
hennes eget liv, men för henne också allt djupare in i det okända. Annika Widholms vuxendebut är en
oavbrutet spännande psykologisk thriller med rysarinslag.Omslagsformgivare: Nebojsa Zoric
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kristallsjuka - godartad lägesyrsel - 1177 Vårdguiden - sjukdomar ...

Definition. Yrsel är en form av svimningskänsla, känslan av att svimma, bli ostadig, förlust av balans, eller
svindel (en känsla av att du eller rummet snurrar ...

Yrsel - när ska man söka vård? | Webbdoktorn - svenska.yle.fi

2019 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH sjukdomar Yrsel är
ingen sjukdom utan ett symtom. En mängd olika störningar ...

Anna om kristallsjukan: Yrseln försvann med en enkel övning!

Yrsel är ett brett begrepp som ofta beskrivs som en känsla av ostadighet och balanssvårigheter. Yrsel
uppstår när signaler från balansorganen, ögonen och ...
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YRSEL

https://www.bo-fi.club/?p=YRSEL&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=YRSEL&ln=se
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