
Se ikke væk
Hent bøger PDF

Karen Strandbygaard

Se ikke væk Karen Strandbygaard Hent PDF Anna er bange for alt, og det er kun blevet værre, efter hun fik
børn. Derfor har hun og Marco besluttet at tage deres femårige tvillinger med til Thailand. Her skal de bare

nyde at være sammen og få lidt ro på deres liv.

Alligevel er de knap nået frem til ferieparadiset, før Anna er overbevist om, at et ældre tysk ægtepar er ude
efter datteren Maria. For hvorfor bliver de ellers ved med at dukke op, hvor Anna og familien er? Og hvorfor

stirrer de altid på Maria og giver hende gaver?

Marco slår det hen – det er som sædvanlig noget, hun bilder sig ind. Men Anna ved, der er noget galt, og
hvad det betyder: Hun må ikke slippe børnene af syne. Ikke så meget som et øjeblik. For i det øjeblik kan det

værste ske.

 

Anna er bange for alt, og det er kun blevet værre, efter hun fik børn.
Derfor har hun og Marco besluttet at tage deres femårige tvillinger
med til Thailand. Her skal de bare nyde at være sammen og få lidt ro

på deres liv.

Alligevel er de knap nået frem til ferieparadiset, før Anna er
overbevist om, at et ældre tysk ægtepar er ude efter datteren Maria.
For hvorfor bliver de ellers ved med at dukke op, hvor Anna og
familien er? Og hvorfor stirrer de altid på Maria og giver hende

gaver?

Marco slår det hen – det er som sædvanlig noget, hun bilder sig ind.
Men Anna ved, der er noget galt, og hvad det betyder: Hun må ikke
slippe børnene af syne. Ikke så meget som et øjeblik. For i det

øjeblik kan det værste ske.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Se ikke væk&s=dkbooks

