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BESKRIVNING

Cecilia Lund älskar sitt jobb på sjukhuset där hon befinner sig mitt i livets mest dramatiska ögonblick,
födelse och död. Privat tuffar det på, med fyra barn och äkta maken John som är fotograf samt hus i en
trevlig förort. Varje dag är fylld till brädden men hon är ganska nöjd. Och så som det alltid varit, ska det
alltid förbli - eller?En oväntad händelse slår plötsligt sönder deras tillvaro. Det ringer på familjens dörr
och där ute i vinterkylan står en främmande ung man, Simon. Han hävdar att John är hans far och han själv
frukten av en passionerad tonårsförbindelse. Just då förbereder John en längre utlandsresa. Cecilia står
med ens ensam och konfronteras med den hemlighetsfulle Simon, samtidigt som sprickorna i hennes och
Johns relation blir allt djupare. Runt familjen vävs ett nät av oförklarliga händelser och svek. Det är inte
helt lätt att avgöra vem som är bedragen - och vem som bedrar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Katerina Janouch - Bedragen, Systerskap & Hittebarnet - Lätt-att-plöja ...

Pocket, 2011. Den här utgåvan av Bedragen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av
samma författare. Boken har 1 läsarrecension.

Bedragen av Katerina Janouch | Lottens Bokblogg

ISBN: 9789170024191. Bra Böcker. 1 uppl. 2006. 255 sidor. EN MOR. EN DOTTER. EN FAMILJ I
SPILLROR. -- EN SANN HISTORIA OM VERKLIG ONDSKA -- 181122 -- köp flera ...

Bedragen - Katerina Janouch - ljudbok (9789164232205 ... - Adlibris ...

Det jag själv lärde mig när jag blev bedragen här på forumet (dock inte under 2017), är att man aldrig ska
lita på någon. Täck din egna rygg och ...
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BEDRAGEN
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