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Ondskabens hotel Stephen King Hent PDF Forlaget skriver: Velkommen til Hotel Overlook, hvor dine værste
mareridt går i opfyldelse.   

Danny Torrance er kun lige blevet fem, men ifølge gamle mr. Hallorann skinner han af synsk højspænding.
Og da Dannys far bliver opsynsmand på det vintertomme Hotel Overlook i Colorados bjerge, løber Dannys

synske evner løbsk. Mens vinteren tætnes og sne afskærer familien fra omverdenen, udvikler det
tilsyneladende tomme Hotel Overlook sit eget liv. 

Hvem er kvinden på værelse 217, og de maskerede gæster der kører op og ned med elevatoren, hvad med
dem? 

Danny fornemmer, at der gemmer sig en ondskab et sted i Hotel Overlooks 110 tomme værelser – en
ondskab, der kun har ventet på familien Torrance.     

Monstre findes, og det gør spøgelser også. De bor inden i os, og nogle gange er det dem, der vinder. - Stephen
King
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