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Kantorns änglar Ylva Brodin Hent PDF Två systrar driver en veterinärklinik i ett litet samhälle. Josefin är den
bräckliga av dem två, men också den som är starkast. Även om det innebär stora svårigheter för henne, väljer
hon alltid att göra det som hon tycker är moraliskt rätt. Efter att en tragedi inträffar i det lilla samhället blir

det uppenbart att något inte är som det ska. Alla känner varandra här – eller tror sig känna varandra.

Det lilla samhället som på ytan är en harmonisk plats gömmer under fasaden på massor med mörka
hemligheter, ett förflutet som ingen verkar vilja bekanta sig med längre. Det är upp till systrarna att en gång

för alla ställas inför ett mörker som ingen av dem valt att leva med ...

Ylva Brodin är en svensk författare. Hon skriver spännande böcker för unga vuxna med allvarliga teman.
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