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En natt på spökslottet 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?"

Det finns platser på jorden som får nackhåren att stå. Det är oförklarligt varför man reagerar så instinktivt,
men det finns de som hävdar att det har att göra med att platsen är hemsökt. Att något hemskt har inträffat där

långt tillbaka i tiden och att något lever kvar, ett minne, en vålnad från det förflutna.

Reportern har aldrig trott på spöken, men när hon får i uppdrag att sova över i ett hemsökt slott blir hon
nervös. Vad kommer kvällen att avslöja? Finns spöken? Och vem är det som snuddar vid hennes kind på

natten...?

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?"

Det finns platser på jorden som får nackhåren att stå. Det är
oförklarligt varför man reagerar så instinktivt, men det finns de som
hävdar att det har att göra med att platsen är hemsökt. Att något

hemskt har inträffat där långt tillbaka i tiden och att något lever kvar,
ett minne, en vålnad från det förflutna.

Reportern har aldrig trott på spöken, men när hon får i uppdrag att
sova över i ett hemsökt slott blir hon nervös. Vad kommer kvällen att
avslöja? Finns spöken? Och vem är det som snuddar vid hennes kind

på natten...?

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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