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När Kennets sista stund var kommen Jan Eric Arvastson Hent PDF Fyra killar i fjorton års åldern reser
tillsammans till fjällen. Det är ett udda gäng. Ingen av dem är särskilt förtjust i varandra, men detta är kanske
stunden då de äntligen kommer att bli på bättre fot med varandra. Men fjällen är en märklig och rätt trist

plats. Efter att ha åkt skidor dagar ut och dagar in, så börjar de bli rastlösa. Så rastlösa att de söker sig ner till
ett närliggande samhälle. Och mycket snart blir det uppenbart för dem att det finns ungdomar där som har
samma problem som de har: tristessen. Saker blir invecklade när en av dem träffar en tjej där och förälskar

sig. Mycket snart är intrigerna igång, inte minst för flera av killarna finner tycke för samma tjej ...

Jan Eric Arvastson är en svensk författare och journalist. Han skriver framför allt underhållningsböcker,
thrillers och spänningsromaner.
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