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SKRÄMMANDE SPÄNNINGSROMAN FÖR MELLANÅLDERN

Det enda Steve vill är att rädda sin sjuka lillebror och allt han behöver göra är att säga ”Ja”. Med Boet skriver
KENNETH OPPEL in sig bredvid de största samtida författarna inom spännings- och skräckgenren.
Boet är på samma gång en oförglömlig och mardrömslik berättelse som för tankarna till såväl Neil Gaimans
Coraline och Stephen Kings Stand by me. Den prisbelönta illustratören JON KLASSEN står för de
olycksbådande bilderna.
”Det kändes som om de tittade på mig … väntade … att de visste vem jag var. Den första gången de kom i

mina drömmar var den tionde natten efter att bebisen föddes. ”
För de flesta barn innebär sommaren sol, bad, lek och en massa ledighet, men för Steve är det bara ytterligare
en tid av oro. Oro för hans nyfödda och sjuka lillebror som kämpar för sitt liv, oro för att hans föräldrar inte
ska orka med och till och med oro över det stora getingboet som hänger i trädet utanför sovrumsfönstret.
När en mystisk ”ängel” börjar dyka upp i hans drömmar och erbjuder sig att ”fixa” hans lillebror känner sig
Steve bönhörd. Allt han behöver säga är ”Ja”, men ”Ja” kan vara ett farligt ord. Och när man har sagt det, kan
man då ångra sig och ta tillbaka det? Isande slukarläsning om den största fasan av dem alla att förlora den
man älskar.

”Steves kamp mot fienden är skrämmande och rör sig i en nedåtgående spiral från en olycksbådande och
ödesdiger verbal konflikt till en livshotande strid. Övertygande och tillgängligt” KIRKUS *STARRED
REVIEW*
Bergen Omland Eiendomstaksering AS. Din leverandør av takst og tjenester. Vi utfører: Verditakst,
Boligsalgsrapport, uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i. Privat skifte er den vanligste formen for
oppgjør av dødsbo. Arvingene ordner da selv med fordelingen av det avdøde etterlot seg.Hva er privat skifte?
Skal man sitte i skifte eller uskifte etter at ektefelle eller samboer dør? Her gir vi deg gode råd til hvordan du
bør gå fram. Blankettnummer: Q-0160B Sist endret: 15.12.2010 Beskrivelse: Den som ønsker å inngå
ekteskap må gi opplysninger om det er foretatt skifte etter tidligere ekteskap. Min ektefelle, som hadde barn
fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død. Hvilke rettigheter har jeg? Skjevdeling og særeie Ved privat skifte
må arvingene ta ansvar for gjelden. Det betyr at boet må betale gjelden, og at dere som arvinger har ansvar for
at boet betaler. Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Finn en advokat eller spør en
advokat om hverdagsjussen helt gratis. Denne siden gir en oversikt over reglene som bestemmer hvem som er
arvinger. Hovedregelen er at du er arving hvis du er tilgodesett i avdødes testamente, eller hvis. Privat skifte
og uskifte. Når en person dør, vil arvingene i de fleste tilfeller gjennomføre skifteoppgjøret selv, eventuelt ved
hjelp av en testamentsfullbyrder.
Testament Undertegnede NN, fnr. 000000 00000 som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende om det
jeg etterlater meg: Min leilighet skal arves av MM, født 11.

