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BESKRIVNING

Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En midsommarnatt
när de är 22 år försvinner Dani spårlöst. Man letar efter henne i flera månader utan att finna minsta
ledtråd.Omgivningen försöker få Alex att glömma det hemska som har inträffat, men hon får ett nervöst
sammanbrott och ligger katatonisk på psyket i en hel månad. När hon skrivs ut har hon bara en enda tanke i
huvudet: Att hitta Dani.För att försörja sig medan hon letar efter systern tar Alex anställning på den
mytomspunna dejtingfirman Ash & Coal. Det är där hon träffar den framgångsrika och attraktiva
psykologen Carl Asher. Snart börjar märkliga saker att hända. Varför känner hon Danis närvaro i ett
speciellt rum på firman? Vem är det som lämnar mystiska meddelanden i hennes lägenhet? Alex
misstänker att en ockult sekt har kidnappat Dani, men kan det verkligen stämma? Människor i hennes
omgivning börjar ifrågasätta hennes mentala hälsa: inbillar hon sig allt? Plötsligt befinner Alex sig i ett
farligt limbo där mycket tyder på att hon står näst på tur.Vit krypta är en thriller om sekter med osynliga
nätverk, frihetsberövande, maktlöshet och manipulation - och om en syskonkärlek som är starkare än allt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vit krypta - Mariette Lindstein - böcker ... - Adlibris Bokhandel

Thriller om dolda sekter, frihetsberövande och manipulationAlex och Dani är enäggstvillingar och
oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En ...

Vit krypta - Mariette Lindstein - Bok | Akademibokhandeln

Vit krypta has 81 ratings and 10 reviews. Victoria said: 'The white tomb' (my own translation of the title)
is a thriller about sects with the invisible ...

Vit krypta - lyssnarklubben.se

Pris: 49 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Vit krypta av Mariette Lindstein
(ISBN 9789137151502) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...
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Vit krypta

https://www.bo-fi.club/?p=VIT%20KRYPTA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VIT%20KRYPTA&ln=se
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