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BESKRIVNING

Sjörök är andra delen i Camilla och Viveca Stens kritikerhyllade rysarserie för slukaråldern.
Övernaturligheter hämtade från nordisk folktro möter skärgårdsskrock och bäddar för sträckläsning.Det är
mars och en tung, oförsonlig dimma vilar över havet. Enligt de äldre på öarna är tjockan, som dimman
kallas i skärgården, ett förebud om att hemska saker snart ska hända. Men vad är orsaken? Är det ett
naturfenomen elleren konsekvens av miljöförstöringen? Eller handlar det om något långt farligare? Tuva
verkar vara den enda som inser att tjockan hänger samman med att en varelse från det förgångna. En
varelse som har väckts från sin dvala och nu är rasande på människorna och förbereder sin hämnd. Den
enda som kan försöka stoppa den annalkande katastrofen är Tuva. Men hur ska hon orka, när hennes
mamma inte vill kännas vid hennes sanna natur, när pappa mest dricker öl och tycker synd om sig själv och
Rasmus - hennes allra bästa vän - plötsligt sviker henne?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sjörök - Camilla Sten, Viveca Sten - Häftad (9789163896330) - bokus.com

Sjörök är den härliga restaurangen där maten är saltad av havets närhet, kaffet lika fylligt som vågorna
utanför och atmosfären lika avslappnad och skön ...

Sjörök AB | 556885-1173 - hitta.se

Det är mars och en tung, grå dimma vilar över havet. Tjockan säger de äldre i skärgården om den här typen
av dimma. De säger också att tjockan talar om för ...

Sjörök - vivecasten.se

Restaurang Sjörök öppnade dörrarna för första gången 4 april 2012. Nästan sex år senare stängde vi
dörrarna för ombyggnation, konceptbyte och uppdatering ...
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SJÖRÖK

https://www.bo-fi.club/?p=SJ%C3%96R%C3%96K&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SJ%C3%96R%C3%96K&ln=se

	Sjörök PDF E-BOK
	Viveca Sten
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	SJÖRÖK



