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Så blir handen iskall. Ytan slutar bölja. Den ändrar mönster. Sipprar fram och upp över hans hand som mjuka
istappar. Viktor är för fascinerad för att kunna röra sig. Han ser hur ytan böjer sig och trevar som långa ormar
kring hans arm.
Trevar över hans hud. Det är vått och bedövande kallt. Och så ser han naglarna. Kroppen av en kvinna hittas
vid Malmjärn i Gästrikland. Har det något med den illegala sprithandeln att göra? Eller stölden av den
värdefulla madonnan i Ovansjö kyrka? Något har förändrats i bygden under den här helvetesvarma sommaren.
Det känns i själva luften. Som ett elektriskt stråk av begär och desperation.
Det som legat dolt i hundratals år har vaknat igen. Vattnet drar är första delen i en trilogi om en bygd som
slits isär och som plågas av ett urgammalt förbund mellan människa och natur. "Det är kroppsligt - våldsamt
och erotiskt, rått och lyriskt. Vattnet drar är första delen i en trilogi och den slutar med inte bara en cliffhanger,
utan flera. Detta är en enastående debut!" Gull Åkerblom, BTJ "Det är äckligt, realistiskt, sadistiskt och
gripande. Jag läste den med omväxlande avsmak och fascination över samhällsskildringen som med råge
överskuggar fantasy-inslagen." Läslusen bokhandel, Uppsala "Jag fick ransonera så att den inte skulle ta slut
för fort, hur ska jag stå ut i väntan på del två? Ren och skär Tarantino-lycka på slutet!" Zandra Kurén,
Pocketshop Jag fick ransonera så att den inte skulle ta slut för fort, hur ska jag stå ut i väntan på del två? Ren
och skär Tarantino-lycka på slutet! Zandra Kurén, Pocketshop
Så blir handen iskall. Den ändrar mönster. Så blir handen iskall. 'Det är kroppsligt - våldsamt och erotiskt,
rått och lyriskt. Inbunden, 2016. ISBN 9789127151345. Vattnet drar är första delen i en trilogi och den
slutar med inte bara en cliffhanger, utan flera. Det här är uppföljaren till Vattnet drar (läs här vad Maria tyckte
om den) och andra delen i serien om. Det nya MSN, din anpassningsbara samling av det bästa inom nyheter,
sport, nöje, ekonomi, väder, resor, hälsa och livsstil, kombinerat med Outlook, Facebook. 'Vattnet drar' av

Madeleine Bäck är en skräckroman med övernaturliga undertoner som kan läsas av unga och vuxna. Ytan
slutar bölja. Naturen, eller snarare kraften, hos ett naturväsen är den stora nerven i boken. Läs ett gratis
utdrag eller köp Vattnet drar av Madeleine Bäck. 2016, CD-skiva. Logga in för att reservera titeln. Want
music and videos with zero ads. Vattnet drar av Madeleine Bäck, Natur & Kultur, 2016 Jag är alltid lite
tveksam till trilogier, vill hellre att allt skall rymmas i en bok, men denna överraskade. Nummer: 6475 Titel:
Vattnet drar Författare: Madeleine Bäck Förlag: Natur & kultur Utgivningsår: 2016 ISBN: 971-91-27-14480-4
Betyg: 4 av 5. Köp Vattnet drar av Madeleine Bäck på Bokus. Newsner ger dig nyheter som berör.

