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BESKRIVNING

I maj 1980 försvinner plötsligt femtonårige Óscar från sin internatskola i Barcelona. Under sju dagar och
sju nätter vet ingen var han är. Allt börjar hösten dessförinnan, när Óscar smyger in i ett övergivet hus och
hittar en gammal klocka som tar honom tillbaka i tiden. I huset träffar han också Marina och hennes far,
som båda bär på en tragisk hemlighet. Marina tar med Óscar till den närliggande kyrkogården, där något
märkligt sker en gång i månaden, den fjärde söndagen klockan tio på morgonen. En beslöjad kvinna kliver
ner från en hästdroska, lägger en ros vid en namnlös gravsten och stannar endast en liten stund innan hon
försvinner. En dag bestämmer Marina och Óscar sig för att följa efter den hemlighetsfulla damen. Hon
beger sig ner i djupet av stadens underjordiska labyrint. Där börjar deras äventyr. Marina är en svindlande
berättelse där Carlos Ruiz Zafón följer Óscar och Marina långt in i Barcelonas undre värld, en bortglömd
plats mörkret frodas.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Marina - Järbo Garn AB - jarbo.se

602.2k Followers, 1,916 Following, 1,434 Posts - See Instagram photos and videos from MaRina
(@marina_official)

Marina (@Drums_Marina) | Twitter

A marina (from Spanish, Portuguese and Italian: marina, "coast" or "shore") is a dock or basin with
moorings and supplies for yachts and small boats.

Marina | Definition of Marina by Merriam-Webster

Marina is a city in Monterey County, California, United States. The United States Census Bureau
estimated its 2013 population at 20,370. Marina is located along the ...
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