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BESKRIVNING
Vi följer 21-åriga Hanna Branders sökande efter en brutal mördare, en försvunnen flicka och sitt eget
förflutna. Hon tar hjälp av sin bästa vän Lisen, men nästlar sig också in i polisens utredningar och i den
färgstarka journalisten "Kräkan" Karlbergs jakt på förövaren. Hanna vet att hon har en fördel som de andra
saknar, en gåva - eller förbannelse - som hon kämpar för att hantera. Och mitt bland mord och
försvinnande dyker också han upp. Daniel. Hennes enda kärlek. En kärlek som hon flytt ifrån men som nu
fyller luften omkring henne.Vi följer även 18-åriga Sara som sitter inlåst i ett rosa Prinsesshelvete. I ett
fönsterlöst källarrum fyllt med gosedjur och barnfilmer finner hon så småningom en märklig trygghet
under sin osynlige fångvaktares omsorger. Men snart rubbas tryggheten.Genom dig är en berättelse om
vänskap och kärlek, om skuld och ansvar, i skuggan av jakten på en mördare.Lotta Lexén som skrivit
boken kan du lära känna närmare genom hennes hemsida och blogg på www.lottalexen.se.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Carola - Genom allt Lyrics | LetsSingIt Lyrics
Psykopaten vänder andra emot dig genom att få dig att framstå som en dålig människa. Läs mer om
psykopati i mina tidigare texter. Psykopaten är manipulativ och ...

Det är genom dig solen skiner | Therese Renåker
Kursen "Leda genom samtal" stärker dig inför dina samtal. Kursen bygger på övningar, diskussioner och
förutsätter att du deltar aktivt.

Separation.se - Jag hjälper dig genom din separation
Skilda föräldrar: Klara dig smärtfritt genom julen med dessa tips Microsoft kan få en del av intäkterna om
du köper något efter att ha klickat på ...
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