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Vinteröga Caroline Hedberg boken PDF En kall vinterdag i Överkalix 1993, Vinteröga Nieminen vaknar upp
ifrån en otäck dröm. Hon är flickan som kan se döda och med hennes förmågor börjar drömmar och syner ta
fart. Hon beger sig ner mot Turiststigen på väg till sin gudfar, Jens Pettersson. Nere vid sjön ser hon flera män
dumpa något svart genom isen. När hon återvänder till platsen med Jens ser de en man slänga en sopsäck i
skogen och någon ropar namnet, Marco. De öppnar sopsäcken och ser ett skändat ansikte. De befinner sig nu
på en misstänkt mordplats. Allt får en oväntad vändning när Vinteröga upptäcker att mordet är kopplat till
hennes dröm. Samtidigt inser Jens att något inte står rätt till på hans företag. Kan han lite på sina anställda?
Polisen börjar misstänka dem och vem tror på en flicka med förmågor? Vinteröga börjar uppleva gamla

minnen och inser att något inte står rätt till i hennes familj. Har hennes föräldrar intalat henne saker som inte
stämmer med hennes upplevelser?

 

En kall vinterdag i Överkalix 1993, Vinteröga Nieminen vaknar upp
ifrån en otäck dröm. Hon är flickan som kan se döda och med hennes
förmågor börjar drömmar och syner ta fart. Hon beger sig ner mot
Turiststigen på väg till sin gudfar, Jens Pettersson. Nere vid sjön ser
hon flera män dumpa något svart genom isen. När hon återvänder till

platsen med Jens ser de en man slänga en sopsäck i skogen och
någon ropar namnet, Marco. De öppnar sopsäcken och ser ett skändat
ansikte. De befinner sig nu på en misstänkt mordplats. Allt får en
oväntad vändning när Vinteröga upptäcker att mordet är kopplat till
hennes dröm. Samtidigt inser Jens att något inte står rätt till på hans
företag. Kan han lite på sina anställda? Polisen börjar misstänka dem
och vem tror på en flicka med förmågor? Vinteröga börjar uppleva
gamla minnen och inser att något inte står rätt till i hennes familj.
Har hennes föräldrar intalat henne saker som inte stämmer med

hennes upplevelser?
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