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Vakna till livet Helmut Busch Hent PDF "Hon var tillbaka i drömmen, mardrömmen. Det var långt till land
och hon skulle inte orka. Huvudet värkte och och benen var stela. Men hon måste i land, måste ..."

När Frederik Borge återvänder efter en seglats ser han något guppa i vågorna på stranden. Det är en kvinna,
iskall och alldeles blå, men fortfarande vid liv. När hon vaknar tre dagar senare på sjukhuset så har hon inget
minne av vad som hänt henne, hon vet bara att hon heter Vibeke. Vem är hon, och vart kommer hon ifrån?
Medan Frederik försöker lösa gåtan om hennes förflutna börjar han ana att anledningen till Vibekes olycka

har fruktansvärda orsaker, och att deras liv aldrig kommer vara sig likt igen.

Helmut Busch (f. 1924) är en svensk författare som skrivit 23 kärleksromaner mellan 1971-1985. Han har
även skrivit två romaner tillsammans med sin fru Eva Busch.

 

"Hon var tillbaka i drömmen, mardrömmen. Det var långt till land
och hon skulle inte orka. Huvudet värkte och och benen var stela.

Men hon måste i land, måste ..."

När Frederik Borge återvänder efter en seglats ser han något guppa i
vågorna på stranden. Det är en kvinna, iskall och alldeles blå, men
fortfarande vid liv. När hon vaknar tre dagar senare på sjukhuset så
har hon inget minne av vad som hänt henne, hon vet bara att hon
heter Vibeke. Vem är hon, och vart kommer hon ifrån? Medan

Frederik försöker lösa gåtan om hennes förflutna börjar han ana att
anledningen till Vibekes olycka har fruktansvärda orsaker, och att

deras liv aldrig kommer vara sig likt igen.

Helmut Busch (f. 1924) är en svensk författare som skrivit 23
kärleksromaner mellan 1971-1985. Han har även skrivit två romaner

tillsammans med sin fru Eva Busch.
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