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Det övergivna barnhemmet Erika Svernström Hent PDF Sommarlovet blev inte som Alvin hade tänkt sig när
den planerade semestern till Italien byts mot ett semesterboende i ett gammalt barnhem på landet. Redan

innan familjen kliver över tröskeln ser Alvin en skugga bakom fönstret på vindsvåningen. Kan Alvin ha sett i
syne? Huset ska ju ha stått tomt i över tjugo år. Men när Alvins lillasyster börjar se en flicka gå omkring i
huset börjar Alvin undra vad huset bär på för hemligheter. Varför är hyresvärden så mystisk? Varför får

familjen inte gå upp på vinden? Och vad hände med alla barnhemsbarnen? Spöklika saker börjar hända när en
tjugo år gammal historia börjar rullas upp, och det visar sig att sanningen som Alvins söker är mycket värre

än han kunnat tro.

Barnboksförfattaren Erika Svernström föddes på Gotland och växte upp i Halmstad. Nu bor hon med man och
tre barn i ett radhus i Stockholm. Erika är journalist på Året Runt, men har haft författardrömmar ända sedan

hon var liten och hon samlar på sig idéer medan hon cyklar till jobbet. Hennes böcker har också fått
inspiration från upplevelser tillsammans med barnen.

 

Sommarlovet blev inte som Alvin hade tänkt sig när den planerade
semestern till Italien byts mot ett semesterboende i ett gammalt
barnhem på landet. Redan innan familjen kliver över tröskeln ser

Alvin en skugga bakom fönstret på vindsvåningen. Kan Alvin ha sett
i syne? Huset ska ju ha stått tomt i över tjugo år. Men när Alvins
lillasyster börjar se en flicka gå omkring i huset börjar Alvin undra
vad huset bär på för hemligheter. Varför är hyresvärden så mystisk?
Varför får familjen inte gå upp på vinden? Och vad hände med alla
barnhemsbarnen? Spöklika saker börjar hända när en tjugo år

gammal historia börjar rullas upp, och det visar sig att sanningen
som Alvins söker är mycket värre än han kunnat tro.

Barnboksförfattaren Erika Svernström föddes på Gotland och växte
upp i Halmstad. Nu bor hon med man och tre barn i ett radhus i

Stockholm. Erika är journalist på Året Runt, men har haft
författardrömmar ända sedan hon var liten och hon samlar på sig
idéer medan hon cyklar till jobbet. Hennes böcker har också fått

inspiration från upplevelser tillsammans med barnen.
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