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Sommermørke Stina Jackson Hent PDF I de dybe norrlandske skove er sommernætterne evigt lyse, og med
midnatssolen hængende højt på himlen kører Lelle søvnløs rundt hver nat og leder efter sin forsvundne

teenagedatter. Det har han gjort i tre år. Hun forsvandt en dag, hvor hun stod og ventede på bussen. Ingen så
noget, og politiet har ikke nogen spor. Derfor har Lelle taget sagen i egen hånd og tjekker minutiøst hver

eneste lille side- og skovvej langs landevej 95, også kaldet Silvervägen.

En dag ankommer Meja og hendes mor til den lille by. De skal bo hos en ældre mand, Mejas mor har mødt på
nettet. Meja har samme alder, som Lelles datter havde, da hun forsvandt. Hun savner en far, et trygt hjem, en

almindelig familie, men må følge sin flyvske og lunefulde mor.

Meja kæmper for at falde til, Lelle kæmper med savnet, og da efteråret nærmer sig, og mørket langsomt
sænker sig, forsvinder endnu en ung pige.

"En lysende debut." - Dagens Nyheter

"Den slags bog, som man læser og læser og læser og aldrig vil lægge fra sig." - Skånska Dagbladet

"Meget imponerende debut ... Jackson ved præcis, hvordan man beskriver miljø og mennesker for at gøre
historien ubehagelig virkelig. " - Göteborgs-Posten

"Det er en roman om en forbrydelse, men det er også et studie af mennesker og relationer." - Johannas
deckarhörna

"Jeg elsker alt ved den her bog. Jackson er en forfatter, som kan skrive spænding med dybde. Det er så smukt,
vemodigt og velskrevet." - Lina Bengtsdotter, forfatter til Annabelle

Stina Jackson ( f.1983) er opvokset i Sverige og bor nu i Denver, Colorado, med sin mand. Sommermørke er
hendes debutroman.

 

I de dybe norrlandske skove er sommernætterne evigt lyse, og med
midnatssolen hængende højt på himlen kører Lelle søvnløs rundt
hver nat og leder efter sin forsvundne teenagedatter. Det har han
gjort i tre år. Hun forsvandt en dag, hvor hun stod og ventede på
bussen. Ingen så noget, og politiet har ikke nogen spor. Derfor har
Lelle taget sagen i egen hånd og tjekker minutiøst hver eneste lille

side- og skovvej langs landevej 95, også kaldet Silvervägen.

En dag ankommer Meja og hendes mor til den lille by. De skal bo



hos en ældre mand, Mejas mor har mødt på nettet. Meja har samme
alder, som Lelles datter havde, da hun forsvandt. Hun savner en far,
et trygt hjem, en almindelig familie, men må følge sin flyvske og

lunefulde mor.

Meja kæmper for at falde til, Lelle kæmper med savnet, og da
efteråret nærmer sig, og mørket langsomt sænker sig, forsvinder

endnu en ung pige.

"En lysende debut." - Dagens Nyheter

"Den slags bog, som man læser og læser og læser og aldrig vil lægge
fra sig." - Skånska Dagbladet

"Meget imponerende debut ... Jackson ved præcis, hvordan man
beskriver miljø og mennesker for at gøre historien ubehagelig

virkelig. " - Göteborgs-Posten

"Det er en roman om en forbrydelse, men det er også et studie af
mennesker og relationer." - Johannas deckarhörna

"Jeg elsker alt ved den her bog. Jackson er en forfatter, som kan
skrive spænding med dybde. Det er så smukt, vemodigt og
velskrevet." - Lina Bengtsdotter, forfatter til Annabelle

Stina Jackson ( f.1983) er opvokset i Sverige og bor nu i Denver,
Colorado, med sin mand. Sommermørke er hendes debutroman.
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