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Fyr 137 Ingelin Angerborn boken PDF Innan vi gick kastade jag en sista blick på fyren. Dörren var stängd

och avsatsen tom och jag hade just börjat dra en lättad suck, när andan liksom fastnade i halsen.
- Titta! flämtade jag.

I det ögonblicket hade jag kunnat svära på att jag såg något skymta förbi i det översta fönstret. Ett blekt litet
ansikte som liksom spanade ut genom rutan med stora, mörka ögon.

Vem äger dagboken som Elvira, Meja och Bea hittar borta vid Svartudden? Vem är det som har ristat in sitt
namn i fyrens grund? Och vem är det egentligen Elvira ser i fyrens fönster? Är det bara inbillning, eller finns

det någon sanning i spökhistorierna som berättas om fyren?

Tredje och sista delen i Ingelin Angerborns succétrilogi! Fristående fortsättning på Rum 213 och Sal 305.
Rum 213 hade filmpremiär i februari 2017!
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