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Spiritismens historia Allas Hemsökt Hent PDF "Mitt i vår trygga och moderna vardag kommer de krypande i
mörkret   … skuggorna, viskningarna, hasandet och de iskalla kårarna. I "Hemsökt" hör du

ögonvittnesskildringar och berättelserna om det som vi inte alltid kan förklara. Vågar du lyssna?"

Många menar att det finns en annan värld än våran: de dödas värld. Den finns parallellt med våran, och för
det mesta är de avskilda. Men ibland uppstår sprickor som låter de döda komma in i vår värld. Och att tala

med oss. Spiritismen blev en stor trend under 1800-talet. Men det var många som tvivlade i början - innan ett
par mystiska tonårsflickor övertygade dem om att de döda kommunicerade med dem...

Allas Hemsökt är en serie reportage och berättelser som handlar om ouppklarade mysterium, hemska mord
och blodiga hemligheter. Dessa berättelser överträffar all fiktion. Känsliga läsare varnas...
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Många menar att det finns en annan värld än våran: de dödas värld.
Den finns parallellt med våran, och för det mesta är de avskilda. Men
ibland uppstår sprickor som låter de döda komma in i vår värld. Och
att tala med oss. Spiritismen blev en stor trend under 1800-talet. Men

det var många som tvivlade i början - innan ett par mystiska
tonårsflickor övertygade dem om att de döda kommunicerade med
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Allas Hemsökt är en serie reportage och berättelser som handlar om
ouppklarade mysterium, hemska mord och blodiga hemligheter.
Dessa berättelser överträffar all fiktion. Känsliga läsare varnas...
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