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Djävulens gömställe Liina Talvik Hent PDF Coco har precis flyttat till Öregrund tillsammans med pappa som
dricker som vanligt och mamma som liksom bara finns, men ändå inte finns. Plötsligt börjar det hända
märkliga saker … och Coco förstår att djävulen är ute efter honom. Men varför? För att inte förgöras av

djävulen måste Coco hitta honom först. Det blir en livsfarlig - men också livsviktig - kamp mellan Coco och
djävulen som gömmer sig.

Djävulens gömställe är första boken i serien om Coco. Tre böcker om vänskap. Om att bry sig om. Och om
hur svårt det kan vara att visa hur mycket man bryr sig. Andra delen heter Kung Corints nyckel och tredje

delen heter Doften av vanilj.

Liina Talvik (född 1959) är en svensk barn- och ungdomsförfattare som växte upp i Härjedalen. Hon är
utbildad till barn- och ungdomssjuksköterska men är sedan 2000 författare på heltid.
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