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BESKRIVNING

Sex år har gått sedan Jake Fischers stora kärlek Natalie gifte sig med en annan man. Sex år då han försökt
läka sitt brustna hjärta genom att fly in i arbetet som universitetslärare. Sex år då han hållit sitt löfte till
Natalie att lämna henne i fred, men plågats av mardrömmar om hennes liv med maken Todd. Men åren har
inte på något sätt dämpat hans känslor, och när Jake en dag får se Todds dödsannons bestämmer han sig för
att gå på begravningen. Precis som han hoppats på får han en glimt av Todds fru, men får en chock när han
inser att det inte är Natalie. Den sörjande änkan hävdar att hon varit gift med Todd i mer än tio år, och det
gör att Jake tvingas omvärdera allt det han trodde att han visste om den bästa tiden i sitt liv.Jake börjar
söka efter sanningen, och minnena av Natalie och deras gemensamma liv blir allt svårare att lita på. Han
beslutar sig för att söka upp deras gamla vänner, men antingen så är de omöjliga att hitta eller så kommer
de inte ihåg honom. Ingen har sett Natalie på åratal och Jake inser att han egentligen inte vet något om
kvinnan som krossade hans hjärta - och ljög för honom. Jakten på henne kommer snart att sätta hans eget
liv i fara.Harlan Coben är tillbaka med en överraskande bladvändarroman som utforskar den makt en
gammal kärlek kan ha över oss och vilka hemligheter och lögner som kan finnas i ett förhållande.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bröllopsdagar - 1 år bomullsbröllop, 2 år pappersbröllop osv ...

Idag fyller prinsessan Estelle sex år, och i samband med firandet släpper även hovet nya bilder på
kronprinsessbarnen.

Yrkar på sex år fängelse för domkyrkostöld - Alkompis på Svenska

BROTT Brott Den 22-årige man som har åtalats för sommarens kupp mot Strängnäs domkyrka erkände på
rättegångens sista dag.Åklagaren yrkar på sex års ...

Yrkar på sex år fängelse för domkyrkostöld - Nyheter - Piteå-Tidningen

Äldre personer som varit gifta i ett år hade 65 procents chans att ha sex omkring två till tre gånger i
månaden eller mer. För par som varit gifta ...
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SEX ÅR

https://www.bo-fi.club/?p=SEX%20%C3%85R&ln=se
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