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Stulet liv från graven 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?"

Sandra har aldrig varit så kär i hela sitt liv. Men när hennes kille gör slut med henne går hennes liv i bitar.
Trots att allt säger henne att det är en dum idé skapar hon en falsk facebook för att kunna spionera på honom.
Men det visar sig vara livsavgörande. Den stulna identiteten kommer tillbaka från andra sidan graven för att

kräva tillbaka det som är hennes, sin själ ...

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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