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I skuggan av Blå Jungfrun Anna-Karin Andersson Hent PDF – Har du hört historien om fyrvaktarens dotter?
säger kaptenen. Hon dog här ute på ön. De gamla sa att det var hennes far som tog livet av henne. Många som

har seglat förbi ön om nätterna har tyckt sig se en vit gestalt nere på södra stranden.

Södra stranden är där Therese familjs stuga ligger, där de ska bo ... Redan första dagen på ön Blå Jungfrun
hittar Therese ett smycke på södra stranden. På natten vaknar hon av att någon rör sig utanför stugan.

Det här är ingen vanlig spökhistoria. Det är en historia där tre flickors öden vävs samman över seklerna. Det
är en historia om mod och att våga se det som inte alltid syns. Men framförallt är det en historia om förmågan

att kunna förlåta. Första delen i en serie i tre delar.

Anna-Karin Andersson är filosofie doktor i arkeologi och har sedan 2014 varit involverad i ett arkeologiskt
forskningsprojekt om ön Blå Jungfrun i norra Kalmarsund. Hon har skrivit flera böcker för barn och

ungdomar.

"En imponerande debut! Oavsett vilken ålder du har, tycker jag att du ska läsa boken!"

– Kim M. Kimselius

 

– Har du hört historien om fyrvaktarens dotter? säger kaptenen. Hon
dog här ute på ön. De gamla sa att det var hennes far som tog livet av
henne. Många som har seglat förbi ön om nätterna har tyckt sig se en

vit gestalt nere på södra stranden.

Södra stranden är där Therese familjs stuga ligger, där de ska bo ...
Redan första dagen på ön Blå Jungfrun hittar Therese ett smycke på
södra stranden. På natten vaknar hon av att någon rör sig utanför

stugan.

Det här är ingen vanlig spökhistoria. Det är en historia där tre
flickors öden vävs samman över seklerna. Det är en historia om mod
och att våga se det som inte alltid syns. Men framförallt är det en
historia om förmågan att kunna förlåta. Första delen i en serie i tre

delar.

Anna-Karin Andersson är filosofie doktor i arkeologi och har sedan
2014 varit involverad i ett arkeologiskt forskningsprojekt om ön Blå



Jungfrun i norra Kalmarsund. Hon har skrivit flera böcker för barn
och ungdomar.

"En imponerande debut! Oavsett vilken ålder du har, tycker jag att
du ska läsa boken!"

– Kim M. Kimselius

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=I skuggan av Blå Jungfrun&s=dkbooks

