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BESKRIVNING

Sofia Sandberg, ung ambitiös lärare, tillbringar några sommardagar på Gotska Sandön för att vandra, vila
och ladda batterierna. I sanden på en öde strand hittar hon något som förvandlar det tänkta sommarlovet
till något helt annat. Hennes fynd är troligtvis en arkeologisk sensation, men hanteras med en kompakt och
irriterande tystnad från alla inblandade. Driven av nyfikenhet men också av en märklig oro i kroppen tar
Sofia hjälp av sina närmaste för att få svar på sina frågor, och för att få arkeologerna att bryta sin
tystnad.Det blir fler resor till Gotska Sandön, och en kunskapsresa genom historiens myter och legender
om kungar och deras döttrar. Men det blir också en mental resa där en blixtrande förälskelse och den
gnagande oron tvingar Sofia att fatta avgörande beslut.När sommaren är slut är ingen riktigt säker på vad
som faktiskt hänt och vad som kanske bara varit en fantasi. Och hela tiden finns hon där i bakgrunden, hon
som en gång gömde stenarna i sanden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

mandelsten - Uppslagsverk - NE.se

Vegansk mandelsteg med champignonsovs er festmad. Mandelstegen består af mandler, svampe,
gulerødder, boghvedekerner, løg, hvidløg og bladselleri.

Mandelsten (Danskt band, 2018) - pricerunner.se

Har hørt om noget, der hedder "mandelsten" men ved ikke om det er det. Og i så fald har jeg ikke kunne
finde noget om det. Kan det afhjælpes på nogen måde?

Vegansk mandelsteg med champignonsovs og en nominering - Veganermor

In theoretical physics, the Mandelstam variables are numerical quantities that encode the energy,
momentum, and angles of particles in a scattering process in a ...
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