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Kritgubben C J Tudor boken PDF Du kan känna den i skogen, på skolgården och i lekparken; du kan känna
den i husen och på uppfarterna. Du kan känna den på de flesta platser i den lilla staden Anderbury. Rädslan
att något eller någon iakttar dig.Det började 1986, på tivolit, dagen efter olyckan. Det var då den 12-årige

Eddie träffade mr Halloran – Kritgubben.Det var han som gav Eddie idén om kritfigurerna: ett sätt att skicka
hemliga meddelanden till vännerna. Det var roligt ända till att kritfigurerna ledde dem till en död

kropp.Trettio år senare, när Eddie tror att det förflutna ligger långt bakom honom, kommer plötsligt ett kuvert
med en krita och en kritfigur.Kommer historien att upprepa sig? Var spelet egentligen aldrig över?Om du bara
ska läsa en bok i år se till att det är denna! Sunday TimesOm du gillar mina grejer kommer du gilla denna

STEPHEN KINGUnderbart kuslig – som en kall knivsegg längs ryggraden LEE CHILD
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