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BESKRIVNING

"makalöst bra"Expressen söndagTio år har gått sedan Abby Williams senast besökte sin hemstad. Hon har
försökt lämna allt som hände där bakom sig. Nu bor hon i Chicago och har en framgångsrik karriär som
miljörättsjurist. Men ett rättsfall tvingar henne att återvända till den lilla staden Barrens i Indiana, och det
dröjer inte länge förrän hon upptäcker oväntade kopplingar till en tio år gammal skandal, som kulminerade
i att tonårstjejen Kaycee Mitchell försvann. Men i sina försök att ta reda på vad som egentligen hände med
Kaycee börjar Abby tvivla på sina egna minnen. Vad är sant och vad är inte? Och när hon snubblar över en
ännu värre hemlighet en obehagligt väletablerad företeelse som kallas Tävlingen går det upp för henne att
det i det lilla samhället gömmer sig ett mörker som är större än någon tidigare anat.Krysten Ritter är känd
för sina huvudroller i prisbelönta Netflixserien Jessica Jones och kultfavoriten Don't trust the b---- in
apartment 23, samt för sin oförglömliga roll i Breaking bad. Rökridå är hennes debutroman, en oerhört
välskriven och fängslande bladvändare, perfekt för alla spänningsälskare!"[E]n thriller som känns modern
och nyskapande, så som en bästsäljare 2018 ska se ut."Johannas deckarhörna"Krysten Ritter spelar Jessica
Jones i Netflixserien med samma namn, och har ett gediget cv inom film och tv - men hennes bokdebut
visar att hon har fler talanger."Damernas värld
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rökridå av Krysten Ritter | Fru E:s böcker

"makalöst bra"ExpressenTio år har gått sedan Abby Williams senast besökte sin hemstad. Hon har försökt
lämna allt som hände där bakom sig. Nu bor hon i ...

rökridå för att dölja Skellefteås största bergtäkt? - norran.se

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Vänersborg för att reservera denna titel. Logga in för att
göra din reservation

Är orden om kultur en rökridå eller ett äkta engagemang - Jnytt

Pris: 55 kr. Pocket, 2019. Finns i lager. Köp Rökridå av Krysten Ritter på Bokus.com.
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