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Detta är en av Stephen Kings mest gripande och oförglömliga romaner, en berättelse om sorg och förlorad
kärlek, om en ny kärlek som påverkas av det förflutnas hemligheter och om ett oskyldigt barn som hamnar
mitt i en uppslitande dragkamp. King beskriver sinnestillståndet hos bestsellerförfattaren Mike Noonan, som

inte kan sluta sörja sin hustru trots att fyra år gått sedan hon hastigt avled. Han står inte längre ut med
anblicken av ordbehandlarens tomt gapande skärm och på nätterna plågas han av kallsvettiga mardrömmar
om Sara Laughs, hans avsides belägna sommarhus. Han beger sig dit och återser sin älskade sommarort. Den
hålls i ett skruvgrepp av en inflytelserik miljonär, som har som mål att ta sitt treåriga barnbarn från modern,
en ung änka. Mike dras in i konflikten och han engagerar sig också i mysterierna i Sara Laughs, numera en

plats för spöklika hemsökelser och mardrömslika händelser, men det är också där hans skrivförmåga
återkommer.
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Capo 2nd Cm Somna utan spader G Cm Ligg där cool och fin Cm Sömniga ballader Fm G Till dig AnnKatrin
Cm Glider över täcket Fm Cm Dit där ingen vet Fm Cm Doftar det av bläcket G Cm Tacka fan för det G Cm
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Tacka fan för det Kan du inte sova Har du sömnbesvär Sömnen är en gåva Som sig själv förtär Måla dig om
munnen Lämna vår. pronouncekiwi. Plan automatically renews after trial. Om du kom hit via en wikilänk i en
annan artikel gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.
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