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Stefan Stridh är debutant, och definitivt en av årets bästa.« Nisse Scherman, DAST Magazine »Trasiga
människor, beckmörker och olidlig spänning - extra allt, vilken käftsmällsdebut!.« Carin Gerhardsen»Två

trasiga själar och huvudpersoner som skapar en berättelse och historia som är hisnande, gripande och mystisk.
Ibland är det så fruktansvärt spännande och läskigt att det kryper i kroppen, ibland är det så verklighetstroget
att hjärtat gör ont. Författaren blandar det vardagliga med det overkliga men tappar aldrig tråden. ... Boken är

lång men värd varenda sida. Har ni inte läst den i sommar så läs den när hösten och mörkret kryper på.«
Betyg 4 av 5, Annas deckartipsFör fem år sedan var Hanna Mårlind världsmästare i simhopp. Idag är hon bara
ytterligare en ensamstående småbarnsmamma med dåligt samvete och sargad självbild. Ingen jagar henne

längre förutom kronofogden. Men när Hanna vaknar upp den här natten ska allting förändras. En främling har
tagit sig in i hennes lägenhet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in Epost måste anges Adressen lämnas aldrig
ut Namn måste anges Webbplats. Utförlig titel Ljuset under ytan Elektronisk resurs Stefan Stridh Språk

Svenska.

John Stridh

Logga in för att låna. Click to see the original lyrics. Ljuset under ytan Inbunden Hitta lägsta pris hos
PriceRunner Jämför priser från 7 butiker Betala inte för mycket SPARA på ditt inköp nu. I kollisionen mellan
vitt skilda levnadsöden där alla rimliga förklaringar verkar orimliga. Spänningsromanen Ljuset under ytan är
som en skogspromenad i nattsvart mörker fylld av vassa snår och vindlande små avkrokar. Digital Reader

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Ljuset under ytan


Format. Ända sedan den där stormiga eftermiddagen ute i skärgården den som splittrade hennes familj och
brände fast bilder i hennes huvud som hon varken lyckas återkalla eller lägga bakom sig. All Health Family
Science. Ljuset under ytan. Country of origin Sweden. Ljuset under ytan av Stefan Stridh Hanna Mårlind har
ett förflutet som elitidrottare men har nu sedan några år tillbaka lagt baddräkten på hyllan och slutat med

simhopp. xljusetunderytan. Utförlig titel Ljuset under ytan Stefan Stridh Omfång 494 sidor 22 cm. 334 70 5
Författare Stefan Stridh Uppläsare Matias Holm. Ända sedan den där stormiga eftermiddagen ute i skärgården
den som splittrade hennes familj och brände fast bilder i hennes huvud som hon varken lyckas återkalla eller
lägga bakom sig. Den ensamstående småbarnsmamman Hanna Mårlind var världsmästarinna i simhopp.
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