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BESKRIVNING

Alice och Markus ska snart bli föräldrar, men allt är inte som det ska vara. Trots att vardagen till det mesta
handlar om studier och fredagsmys är deras relation inte bra och samtidigt dyker Alice expojkvän
Sebastian upp i hennes liv. Det kommande vinterhalvåret kommer att förändra allt och innan våren gryr
kommer någon att dö.När våren övergår i sommar och höst dras Alice allt snabbare in i något hon inte kan
kontrollera. Samtidigt börjar någon kommunicera med henne via anonyma lappar. Avsändaren verkar
finnas i hennes direkta närhet och vet precis vad Alice sysslar med. Frågan är om det är ett försök att varna
henne för något eller göra henne illa? Louise Baumgärtner (född 1973)är författare och deltidsarbetare.
Skuggvinter är hennes debut.Ljudbok: 1 MP3-CD Speltid:656min. Uppläsare: EvaMaria Oria
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skuggvinter (ljudbok) av Louise Baumgärtner - Bokon

Skuggvinter av Louise Baumgärtner berättar om trettioåriga Alice som lever med Markus, men han jobbar
mycket och relationen inte på topp. Alice håller på med ...

Baumgärtner louise - skuggvinter - (danskt band) - böcker - Ginza.se

Alices och Markus relation vacklar, trots att de snart ska bli föräldrar. När expojkvännen Sebastian
återigen kommer in i hennes liv, som annars mest bestå

Skuggvinter - Louise Baumgärtner - Mp3-skiva (9788711959282) - bokus.com

Alices och Markus relation vacklar, trots att de snart ska bli föräldrar. När expojkvännen Sebastian
återigen kommer in i hennes liv, som annars mest består av ...
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SKUGGVINTER

https://www.bo-fi.club/?p=SKUGGVINTER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SKUGGVINTER&ln=se
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