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BESKRIVNING
Det är sommarlov och Rebecca Winter upplever den bästa tiden i sitt liv. Hon jobbar på McDonalds, blir
kär och hänger vid poolen med sin bästa vän. Men hon har ingen aning om att hennes dagar är räknade. När
veckan är slut kommer hon vara försvunnen, utan ett spår. Elva år senare blir en ung, kvinnlig rymling
gripen för snatteri. Hon ser ingen annan utväg än att låtsas vara någon annanden saknade Bec Winter. Men
när hon välkomnas in i Rebeccas familj inser hon snart att den som är ansvarig för hennes försvinnande
fortfarande finns inom hemmets fyra väggar ...ANNA SNOEKSTRA kommer från Canberra i Australien
men flyttade till Melbourne som sjuttonåring. Hennes mål var att undvika ett fast heltidsjobb och istället
bli författare. Sedan dess har hon studerat kreativt skrivande och film vid universitetet i Melbourne, skrivit
för både film och teater och dessutom arbetat som regissör av musikvideor. Avbilden är hennes
debutroman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Avbilden psykologisk thriller | Stockholms Stadsbibliotek
En ung kvinna grips för snatteri och för att komma undan polisen låtsas hon vara den försvunna Rebecca
Winter. De är närapå identiska, och snart lever hon ...
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En smakebit på søndag: Avbilden | Bokdamen - läser och lyssnar
Avbilden . Snabba, impulsiva beslut kan visa sig vara ödesdigra. I alla fall om man utger sig för att vara
någon annan än man verkligen är.
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