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BESKRIVNING

Kyrkogården är en ö och ligger i ett vattendrag utanför Klostrup i Svedala Kommun. Till ett nyinköpt hus
i närheten av ön flyttar Peter Johansson med sina föräldrar Bertil och Sarah.Framtiden ser ljus ut. Allting
verkar perfekt. Men snart går det upp för familjen varför ön heter som den heter. Kyrkogården har fått sitt
namn efter en sägen. Sägnen berättar om svenska soldater på 1600-talet, hemvändande från det trettioåriga
kriget. De har stora mängder plundringsgods med sig efter det långa fälttåget på den europeiska
kontinenten. Under en bivack i Skåne inventerar de stöldgodset och råkar släppa lös ett blodtörstigt
monster från Karpaterna. Soldaterna lyckas fånga monstret och beslutar sig för att begrava det på den
otillgängliga ön.Peter Johanssons första skoldag slutar i katastrof. Han kommer i bråk med klassens
värsting Christer Olofsson. Händelsen blir katalysatorn till hur monstret på Kyrkogården återuppväcks och
går till attack mot den lilla staden.Håkan Tingsén har tidigare vunnit en novelltävling med rysaren
Mörkrets Makter.Kyrkogården är debutromanen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Plats för möten i nytt orangeri på kyrkogården - HD

Landskrona 16 januari 2019 13:33 Kyrkan köper kyrkogården. Landskronas kyrkogård ägs av staden. Men
nu köper församlingen loss marken för 3,9 ...

Kyrkogården - Nederluleå församling

Kyrkogården berättar är en digital rundvandring på Gamla kyrkogården i Västervik. Rundvandringen är ett
samarbete mellan kyrkogårdsförvaltningen i Södra ...

Sök gravsatt på SvenskaGravar.se

"Barn ska inte leka på kyrkogården och det ingår i en förälders uppgift att se till att så inte sker. Det borde
alla veta och respektera", skriver Bitte ...
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Kyrkogården

https://www.bo-fi.club/?p=KYRKOG%C3%85RDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KYRKOG%C3%85RDEN&ln=se
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