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Nattpass i källaren 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?"

Eskil arbetar som nattväktare på ett bårhus. De labyrintiska gångarna släpper inte in något ljus från den yttre
världen, men Eskil känner till alla gångarna som om de vore hans eget hem. Men en natt hittar han en ung

kvinna i korridorerna. Hon ber honom gråtande om hjälp. Hon har blivit nedskickad i källaren men hittar inte
ut. Men något är fel. Luften blir plötsligt kall, som om ett spöke just gick genom rummet ...

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 ...

 

"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?"

Eskil arbetar som nattväktare på ett bårhus. De labyrintiska gångarna
släpper inte in något ljus från den yttre världen, men Eskil känner till
alla gångarna som om de vore hans eget hem. Men en natt hittar han
en ung kvinna i korridorerna. Hon ber honom gråtande om hjälp.

Hon har blivit nedskickad i källaren men hittar inte ut. Men något är
fel. Luften blir plötsligt kall, som om ett spöke just gick genom

rummet ...

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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