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halvandet år, siden Hanna sidst har været i Rydöbruk. Hun er flyttet til Göteborg med sine forældre og

lillebror, væk fra sine bedste veninder, Jonna og Sabina, og sin kæreste, Janek. Men mange ting har forandret
sig siden sidst. Sabina er begyndt at gå til fester, og er Hanna og Janek overhovedet kærester længere? En

morgen rystes hele det lille samfund igen. En pige har forsøgt at begå selvmord og ligger i koma på hospitalet
- halvandet år efter Linda Palm forsvandt og blev fundet dræbt. Hænger de to ting sammen? Og hvorfor føler
Hanna sig forbundet med pigen på hospitalet? Det bliver en vinterferie fuld af forandringer. En vinterferie,

hun aldrig glemmer.
 

Bogen er en selvstændig fortsættelse af Den sommer Linda forsvandt og del af den populære pigeromanserie
Sommerfugleserien.

Målgruppe: Piger 12+

 

Det er vinterferie, og der er gået halvandet år, siden Hanna sidst har
været i Rydöbruk. Hun er flyttet til Göteborg med sine forældre og
lillebror, væk fra sine bedste veninder, Jonna og Sabina, og sin

kæreste, Janek. Men mange ting har forandret sig siden sidst. Sabina
er begyndt at gå til fester, og er Hanna og Janek overhovedet

kærester længere? En morgen rystes hele det lille samfund igen. En
pige har forsøgt at begå selvmord og ligger i koma på hospitalet -
halvandet år efter Linda Palm forsvandt og blev fundet dræbt.

Hænger de to ting sammen? Og hvorfor føler Hanna sig forbundet
med pigen på hospitalet? Det bliver en vinterferie fuld af

forandringer. En vinterferie, hun aldrig glemmer.
 

Bogen er en selvstændig fortsættelse af Den sommer Linda forsvandt
og del af den populære pigeromanserie Sommerfugleserien.

Målgruppe: Piger 12+

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den vinter Hanna vendte tilbage&s=dkbooks

