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BESKRIVNING

Södra Kalifornien 1965. Bartolomeus Lampions föds under dramatiska omständigheter. Hans far dör i en
bilkrasch på väg till BB. Vid tre års ålder drabbas han av en ögonsjukdom som gör honom blind, men hans
blindhet kompenseras av hans förmåga att se in i den andra världen. Samtidigt som Bartolomeus kommer
till världen, föds en liten flicka, Angel White, i San Franciso. Hon är resultatet av en grym våldtäkt, och
hennes 16-åriga mamma dör i barnsäng. Angel har en ovanlig förmåga att se världen som den är. Vid
samma tidpunkt som barnen föds, knuffar en ung psykopat, Junior Cane, ner sin unga hustru från ett
vakttorn i skogen i Oregon. Han inser snart att han inte kommer att klara sig ostraffad. Hämndens gudinna
i Juniors värld heter "Bartolomeus" och för att undkomma vedergällning inrättar han sitt liv efter att hitta
och förgöra "Bartolomeus". Dessa tre dramatiska händelser är inga tillfälligheter och under berättelsens
gång flätas de tre personernas liv samman och slutligen möts de i en oundviklig konfrontation. Vakande
ögon är ännu en variation på det tema som Dean Koontz så mästerligt behärskar. Det ondas kamp mot det
goda.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Perstorp Naturskyddsförening - Vakande Öga

Det onda ögat. Tron på det onda ögat är en antik vidskepelse som du kan möta i många kulturer: länderna
runt Medelhavet, Arabien, Turkiet, hela vägen till Indien.

Fler vakande ögon i skånetrafiken - Teknikens Värld

Pris: 81 kr. pocket, 2004. Tillfälligt slut. Köp boken Vakande ögon av Dean Koontz (ISBN
9789170020971) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och ...

fakta om en symbol, Turkiska blåa öga - My blog

Södra Kalifornien 1965. Bartolomeus Lampions föds under dramatiska omständigheter. Hans far dör i en
bilkrasch på väg till BB. Vid tre års ålder drabbas ha
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https://www.bo-fi.club/?p=VAKANDE%20%C3%96GON&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VAKANDE%20%C3%96GON&ln=se

	Vakande ögon PDF E-BOK
	Dean Koontz
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Vakande ögon



