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BESKRIVNING

"Värd att döda är vansinnigt underhållande från första till sista sidan"- AmeliaEn fartfylld katt och råtta-
lek, full av oväntade vändningar, som kommer att hålla dig som klistrad vid sidorna!På ett nattflyg från
London till Boston träffar Ted Severson den vackra och mystiska Lily Kintner. För att få tiden att gå
dricker de två främlingarna martini och leker en lek som går ut på att de avslöjar hemligheter för varandra.
Leken tar dock en allvarlig vändning när Ted, halvt på allvar och halvt på skämt, säger att han vill döda sin
fru, och Lily erbjuder sig att hjälpa till. Tillbaka i Boston håller de kontakten och fortsätter smida planer
på hur Ted kan ta sig ur sitt olyckliga äktenskap. Men vad Ted inte vet är att Lily döljer ett mörkt förflutet.
Snart är de indragna i en fartfylld katt och råtta-lek där det är omöjligt att veta vem som är förövare och
vem som är offer."Den har jämförst med både Gone Girl och Kvinnan på tåget, men den här boken är
mycket bättre."- Bokstugan"Välskriven berättelse"- Dagens Nyheter"Det är en beundransvärd klurighet
som visas upp. Dessutom är det hela mycket väl berättat."- DAST"fängslande läsning"- Johannas
deckarhörna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Värd att döda - Peter Swanson - Bok | Akademibokhandeln

Sökruta för att söka efter böcker, e-medier och annat som biblioteket erbjuder. Avancerad sök Sök

Värd att döda av Peter Swanson - Johannas Deckarhörna

Av Peter Swanson The Kind Worth Killing, 2015 Översatt av Katarina Falk Southside Stories 2017 ISBN
978-91-88153-64-7, 377 sid or. Jag ger mig tusan på att Swanson ...

Värd att döda | 148,00 kr | Bok av Peter Swanson - plusbok.se

I väntan på ett försenat flyg från London till Boston träffar Ted Severson den vackra och mystiska Lily
Kintner. Det visar sig att de ska med samma flyg, och ...
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VÄRD ATT DÖDA

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84RD%20ATT%20D%C3%96DA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84RD%20ATT%20D%C3%96DA&ln=se
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