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MONSUN AF STJERNER Katrine Williams Hent PDF Året er 1986. Den unge Stella er lige flyttet til en lille
flække i Australien efter en tragisk drukneulykke, hvor hun mister sin bedste veninde. Allerede fra første dag
udspiller et mysterium sig og spinder hende ind i det ene sammentræf efter det andet. På sit college får hun en
masse nye venner og bejlere, Alyssa og Nena, den charmerende Castor og den mystiske Jared. Hun modtager
en gave fra en mystisk dreng – en perle – som forbinder hende til en fortid fyldt med bedrageri og mord.
Langsomt finder hun ud af, at der er fortidige forbindelser mellem drengene og hende, der strækker sig

tilbage til alkymistiske ordener i 1600-tallet. Det viser sig, at hun er nødt til at træffe et skæbnesvangert valg
mellem det gode og det onde. Historien indeholder mange tråde, som bliver spundet ud gennem handlingen,
hvor Stella langsomt opdager en hemmelighed, som handler om liv og død. Uddrag af bogen Pludselig var
det Veronica, der stirrede tilbage. Jeg trådte instinktivt væk fra hende. Hun smilede skævt, diabolsk. Hendes
hud var en udvasket blå farve, som om hun havde været død i timevis. En stribe blod piblede frem ved hendes

hårgrænse og gled ned ad øreflippen og dryppede på stengulvet. Det blødte fra adskillige steder i hendes
ansigt. Som et blødende genfærd. Hun åbnede munden og hviskede: ”Stella, du leger med døden,” hvorefter
hun greb mig om håndleddet og skreg: ”Nu er det din tur!” Om forfatteren Katrine er født i 1976. Hun bor i
Nordsjælland med sine tre sønner og sin mand og kat. Hun er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet.

Hendes hobbyer er at læse bøger, at rejse til de varme lande og bruge sin fantasi.
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veninde. Allerede fra første dag udspiller et mysterium sig og
spinder hende ind i det ene sammentræf efter det andet. På sit college

får hun en masse nye venner og bejlere, Alyssa og Nena, den
charmerende Castor og den mystiske Jared. Hun modtager en gave
fra en mystisk dreng – en perle – som forbinder hende til en fortid
fyldt med bedrageri og mord. Langsomt finder hun ud af, at der er
fortidige forbindelser mellem drengene og hende, der strækker sig
tilbage til alkymistiske ordener i 1600-tallet. Det viser sig, at hun er



nødt til at træffe et skæbnesvangert valg mellem det gode og det
onde. Historien indeholder mange tråde, som bliver spundet ud

gennem handlingen, hvor Stella langsomt opdager en hemmelighed,
som handler om liv og død. Uddrag af bogen Pludselig var det

Veronica, der stirrede tilbage. Jeg trådte instinktivt væk fra hende.
Hun smilede skævt, diabolsk. Hendes hud var en udvasket blå farve,
som om hun havde været død i timevis. En stribe blod piblede frem
ved hendes hårgrænse og gled ned ad øreflippen og dryppede på
stengulvet. Det blødte fra adskillige steder i hendes ansigt. Som et
blødende genfærd. Hun åbnede munden og hviskede: ”Stella, du

leger med døden,” hvorefter hun greb mig om håndleddet og skreg:
”Nu er det din tur!” Om forfatteren Katrine er født i 1976. Hun bor i

Nordsjælland med sine tre sønner og sin mand og kat. Hun er
uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet. Hendes hobbyer er at

læse bøger, at rejse til de varme lande og bruge sin fantasi.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=MONSUN AF STJERNER&s=dkbooks

