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De forsvundne Caroline Eriksson Hent PDF En solrig sensommeraften sejler Greta, Alex og datteren Smilla
fra sommerhuset til øen i den sagnomspundne sø Maran. Greta bliver ved båden, mens far og datter går på
opdagelse på øen. De kommer ikke tilbage. Ude af sig selv gennemsøger Greta øen, men hun finder dem
aldrig. Heller ikke på fastlandet. Jo mere Greta graver i omstændighederne omkring Alex’ og Smillas

forsvinden, des tydeligere bliver det, at der er noget, som ikke stemmer. Taler myten om Marans onde kræfter
sandt? Hvem er Alex egentlig? Og findes der en forbindelse mellem hans og datterens forsvinding og det, der
skete, dengang Gretas far døde for mange år siden? Eftersøgningen og de mange ubesvarede spørgsmål får
Greta til at tvivle på, hvad der er sandt, og hvor løgnene ligger. I DE FORSVUNDNE rykker uhyggen ind og
slår rødder, det sted man burde føle sig allermest tryg: i familien. For intet er, som det ser ud til, og ingen er,

som man tror.

 

En solrig sensommeraften sejler Greta, Alex og datteren Smilla fra
sommerhuset til øen i den sagnomspundne sø Maran. Greta bliver
ved båden, mens far og datter går på opdagelse på øen. De kommer
ikke tilbage. Ude af sig selv gennemsøger Greta øen, men hun finder

dem aldrig. Heller ikke på fastlandet. Jo mere Greta graver i
omstændighederne omkring Alex’ og Smillas forsvinden, des

tydeligere bliver det, at der er noget, som ikke stemmer. Taler myten
om Marans onde kræfter sandt? Hvem er Alex egentlig? Og findes
der en forbindelse mellem hans og datterens forsvinding og det, der
skete, dengang Gretas far døde for mange år siden? Eftersøgningen
og de mange ubesvarede spørgsmål får Greta til at tvivle på, hvad der

er sandt, og hvor løgnene ligger. I DE FORSVUNDNE rykker
uhyggen ind og slår rødder, det sted man burde føle sig allermest



tryg: i familien. For intet er, som det ser ud til, og ingen er, som man
tror.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=De forsvundne&s=dkbooks

