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BESKRIVNING

Fötterna trummade vilt mot marken. Fortare och fortare. I flygande fläng var han uppe på bryggan. Den
gungade allt intensivare, från sida till sida. Vattnet plaskade emot den som om det var fullt av stim med
stora fiskar runtomkring den. Allt han kunde se var Nicke allra längst ut. Som svajade till och föll i
vattnet. Johan lyckades att stanna innan han kom fram till pölen som hade bildats på bryggan vid broderns
fall. Han såg ner i vattnet där broderns blonda kalufs sjönk allt djupare under ytan och påminde honom om
sjögräs. Bullen guppade omkring uppe vid ytan. Johan stirrade ner i vattnet. Nicke försvann allt djupare
ner. Hans armar sprattlade till ibland. Grytvanten Johan hade gjort gled av, försvann ur sikte mot sin väg
mot sjöbotten. Johan vände sig om. Mormor visste inte vad som hade hänt än. Han var tvungen att göra
något. Nu. Han. Ingen annan. Johan tog ett djupt andetag och dök i innan han hann ångra sig.Johan räddade
sin bror från att drunkna som barn och blev efter det hela bygdens hjälte. Men en kväll några decennier
senare begår han ett misstag ...Ylwa Karlsson är fyrtio plus, började skriva "på allvar" hösten 2012 när hon
blev medlem på skrivarsajten Kapitel 1. Hon debuterade med novellen Gryningar i antologin Vildsint
Gryning 2013. Efter det har hon fått flera noveller publicerade i antologier och som enskilda noveller.
Hon har även vunnit Melker förlags vampyrnovelltävling 2014 och kom femma med novellen
Affirmanation i Månadens novells årsfinal.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Willhem Hjälten AB Larsfridsvägen 14, Halmstad - hitta.se

hjÄlten frÅn stÅngÅn i afton mord casanova sÖkes fullt frisk brÖllopsfesten ellen key ...

Hjälten, Hjältevad - Eniro.se

Svenske VM-hjälten på väg till Allsvenskan: "Det blir inom väldigt snar framtid" Sportbibeln » Fotboll »
Svenske VM-hjälten på väg till Allsvenskan ...

Hjälten - Dean Koontz - pocket (9789170029752) - adlibris.com

Pris: 249 kr. Inbunden, 2014. Finns i lager. Köp The Secret : hjälten av Rhonda Byrne på Bokus.com.
Boken har 3 st läsarrecensioner.
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HJÄLTEN

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