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Ondskan som passagerare 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?"

Sven ångrar sig djupt att han inledde en otrohetsaffär med Ulrika. Nu i efterhand känns det dumt och
barnsligt. Han vill bara lägga den bakom sig. Men när han är ute på bilsemester med Cissi börjar hon höra av
sig. Han som bad henne att aldrig höra av sig igen! Men något är fel. Sven börjar ana att Ulrika inte lagt

relationen bakom sig och att hon nu planerar en hämnd ...

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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