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Död zon Allas Hemsökt Hent PDF "Mitt i vår trygga och moderna vardag kommer de krypande i mörkret   …
skuggorna, viskningarna, hasandet och de iskalla kårarna. I "Hemsökt" hör du ögonvittnesskildringar och

berättelserna om det som vi inte alltid kan förklara. Vågar du lyssna?"

Sara arbetar som städare på nätterna för att dryga ut studiekassan. När hon kommer för sent till arbetet en dag
tilldelas hon ett egendomligt uppdrag. En tom herrgård utanför stan måste städas innan ägarna kommer

tillbaka. Herrgården har dock ett rykte. Personer har försvunnit spårlöst där under mystiska omständigheter.
Men Sara tror inte på vidskepelser, för visst finns inte spöken? Men något är fel på gården. Rummen är kalla,

tysta. Och en mystisk gestalt iakttar Sara från skuggorna...

Allas Hemsökt är en serie reportage och berättelser som handlar om ouppklarade mysterium, hemska mord
och blodiga hemligheter. Dessa berättelser överträffar all fiktion. Känsliga läsare varnas...

 

"Mitt i vår trygga och moderna vardag kommer de krypande i
mörkret   … skuggorna, viskningarna, hasandet och de iskalla kårarna.
I "Hemsökt" hör du ögonvittnesskildringar och berättelserna om det

som vi inte alltid kan förklara. Vågar du lyssna?"

Sara arbetar som städare på nätterna för att dryga ut studiekassan.
När hon kommer för sent till arbetet en dag tilldelas hon ett

egendomligt uppdrag. En tom herrgård utanför stan måste städas
innan ägarna kommer tillbaka. Herrgården har dock ett rykte.

Personer har försvunnit spårlöst där under mystiska omständigheter.
Men Sara tror inte på vidskepelser, för visst finns inte spöken? Men
något är fel på gården. Rummen är kalla, tysta. Och en mystisk

gestalt iakttar Sara från skuggorna...

Allas Hemsökt är en serie reportage och berättelser som handlar om
ouppklarade mysterium, hemska mord och blodiga hemligheter.
Dessa berättelser överträffar all fiktion. Känsliga läsare varnas...
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