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BESKRIVNING

Om man inte kan lita på sig själv, vem kan man då lita på?Cass har det svårt efter kvällen när hon, mitt
under ett skyfall, på en vindlande liten skogsväg såg bilen i skogen och kvinnan som satt i bilen - kvinnan
som blev dödad. Hon har försökt slå bort tankarna på brottet, för vad kunde hon egentligen ha gjort? Det
är farligt att vara där under ett oväder. Hennes man skulle bli ursinnig om han fick veta att hon bröt sitt
löfte att inte ta den genvägen hem. Och hon skulle antagligen själv ha blivit skadad om hon hade
stannat.Men sedan dess har hon glömt så många saker: var hon ställde bilen, om hon har tagit sina
tabletter, koden till larmet i huset, varför hon beställde en barnvagn när hon inte har något barn.Det enda
hon inte kan glömma är kvinnan, kvinnan som hon kanske kunde ha räddat, och de fruktansvärda, tärande
skuldkänslorna.Eller telefonsamtalen där ingen säger något eller känslan av att någon iakttar henne ...Ni
kommer inte att kunna sluta läsa förrän ni har följt förvecklingarna till slutet som ni aldrig kunde ha
förutsett.Daily ExpressNi kommer att älska den här.The SunEn isande thriller som kommer att hålla er
vaken till långt in på natten.Mary KubicaBoken är så ruggigt stark att jag blir svettig! Agneta Norrgård,
SVT Go"kväll (Bakom stängda dörrar)Bästsäljande författaren B. A. Paris växte upp i England men har
bott i Frankrike under största delen av sitt liv. Bakom stängda dörrar var hennes debutroman, och den har
sålt i över 1 miljon exemplar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gränsen till sammanbrott - Opinion - Folkbladet

Om man inte kan lita på sig själv, vem kan man då lita på? Cass har det svårt efter kvällen när hon, mitt
under ett skyfall, på en vindlandeliten skogsväg ...
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Om man inte kan lita på sig själv, vem kan man då lita på? Cass har det svårt efter kvällen när hon, mitt
under ett skyfall, på en vindlandeliten skogsväg ...

Pilot försökte imponera - planet kraschade | SvD

synonym sammanbrott, korsordshjälp sammanbrott, saol sammanbrott, betydelse sammanbrott, vad är
sammanbrott, sammanbrott stavning,sammanbrott betyder, annat ord for ...
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