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Dödens ögon Astrid Estberg Hent PDF Berit Lind har lånat ut sin lägenhet till den unga Annika som nyligen
brutit sin förlovning med sin pojkvän och är i desperat behov av ett boende. Berit är i Rom och har inget

emot att Annika bor i hennes våning under tiden. Men när Annika kommer in i lägenheten är det något som
inte stämmer. Det luktar konstigt och det känns som att hon inte är ensam i lägenheten. När hon kommer in i
vardagsrummet möts hon av fyra personers stirriga blickar. I en soffa ligger en livlös flicka. Annika lämnar

snabbt lägenheten i panik. Men hon har redan sett för mycket …

Astrid Estberg (f. 1911) författade åren 1943-1980 mer än ett dussintal skönlitterära verk. Hennes böcker
skildrar kärlek och relationer, ofta ur ett kvinnligt perspektiv, och rymmer allt ifrån pigor ute på bygden till

arabiska drottningar på andra sidan världen.
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