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BESKRIVNING

"Hon intalade sig att det var neurotiskt att bli så orolig utan någon som helst anledning. Det fanns säkert
en enkel förklaring och i morgon skulle han vara hemma igen. Allt var som det skulle."Hannah Reilly
jobbar i New Yorks reklamvärld när hon blir stormförälskad och gifter sig med den perfekta mannen. Hon
flyttar med honom till det stora viktorianska huset i London, men en dag kommer Mark inte hem från sin
affärsresa. Hannah vet inte mycket om hans familj och han pratar aldrig om dem. Hon får en obehaglig
känsla av att något inte är som det ska och bestämmer sig för att undersöka saken. Sakta men säkert flyter
lögnerna om Marks förflutna upp till ytan - med livsfarliga konsekvenser. Före dig är en nervig thriller
med högt tempo som håller läsaren i sitt grepp ända till sista sidan. Tips! Boken innehåller
bokcirkelfrågor!"Klassisk bladvändare, krypande otäck, om en ung kvinna, Hannah, som lever ett lyxigt liv
med maken Mark i ett viktorianskt hus i London." Lotta Olsson, DN "Spänningen stegras med varje
avslöjande och behåller sitt grepp hela vägen igenom - den sorts thriller som får dig att fortsätta vända blad
till långt in på småtimmarna och missa din hållplats på väg till jobbet på morgonen." THE
INDEPENDENT"Denna psykologiska thriller är en berg- och dalbana av svek, pengar, syskonrivalitet och
mord, den har både nerv och tempo när den väller in mot en rafflande klimax." THE DAILY MAILLUCIE
WHITEHOUSE föddes i England 1975 men bor numera i Brooklyn, New York. Efter litteraturstudier vid
Oxford University började hon arbeta i förlagsbranschen. Före dig är Lucie Whitehouses tredje
uppmärksammade thriller.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Aktuellt för dig i branschen - Trafikverket

Ta del av branschspecifika nyheter och notiser om evenemang och utbildningar. Nytt från Trafikverket är
ett digitalt nyhetsbrev, i Järnvägspodden lyssnar du på ...

För dig som är sjukskriven - arbetsformedlingen.se

Från och med januari 2019 ska alla företag som har anställda redovisa arbetsgivardeklaration på
individnivå. Detta gäller även dig som är enda anställd i ...

För dig som är förtroendevald - kungsbacka.se

Vi hjälper dig till ditt nästa mål snabbt och effektivt Vi jobbar med personlig träning, kost och coaching
inom hälsa. Hos oss får du hjälp av välutbildade ...
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FÖRE DIG
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