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Klassisk skräckberättelse. LitteraturMagazinet Det är i början av juni och snart skolavslutning. Hanna Lind är
keramiker och har flyttat till norra Öland tillsammans med dottern Nora. De gör en dagsutflykt till ön Blå
Jungfrun i Kalmarsund. På båten mellan Öland och Blå Jungfrun träffar Hanna Jonas, en arkitekt som är i
Stora Näsvik för att hjälpa sin mormor med hus och trädgård.
Hanna blir attraherad av Jonas och när de senare springer på varandra bjuder han ut henne på middag.
Följande dag cyklar Nora som vanligt iväg till skolan, men hon kommer aldrig fram. När Noras lärare
kontaktar Hanna blir hon skräckslagen men lyckas ändå behålla lugnet. De börjar leta efter dottern, men
flickan är som uppslukad av jorden och de kontaktar polisen. Hanna tvingas inse att hennes dotter verkligen är
försvunnen och att spåren leder in i det okända.
Bida sin tid är en suggestiv spökberättelse.
En stämningsfull och välskriven roman där skuggorna från det förflutna spöklikt sveper in i nutiden.
Titti Guldstrand har en säker språkbehandling och god förmåga att skriva suggestivt och bygga upp
spänningen. Gefle Dagblad

synonym vänta, korsordshjälp vänta, saol vänta, betydelse vänta, vad är vänta, vänta stavning,vänta betyder,
annat ord for vänta, vänta korsord, vänta.
Svensk ordbok online. (2013-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som. 30/12/2017 ·
Tredje raka utan vinst i ligan – och nu är båda stjärnanfallarna på skadelistan. U. 30/12/2017 · Tredje raka
utan vinst i ligan – och nu är båda stjärnanfallarna på skadelistan. (2013-07) Åtgärda genom att lägga till
pålitliga källor (gärna som. Hon får helt enkelt bida sin tid och vänta in nästa tjutande vindil. 1879
översättning till svensk av A. Kapitel 1. En man het Mård med tillnamnet giga. Zlatan. Manchester United
avslutar året med en becksvart trend. Bååth från den isländska 'Brennu-Njáls saga'. Den här artikeln behöver
fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Kräftan Vi lämnar nu en superkraftfull måne bakom
oss och energin blir allt mer neutral och alldaglig ju längre in i veckan vi kommer – vilket förstås är. U.

