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En av årets bästa deckare 2016 enligt DN! En gastkramande psykologisk thriller om besatthet och makt,
perfekt för de som älskade Gone Girl eller Innan jag somnar.
Clarissa blir mer och mer rädd för sin kollega, Rafe. Han låter henne inte vara i fred, och han vägrar ta ett nej.
Han är alltid där hon är. När hon blir utvald för juryarbete kan hon äntligen slappna av.
Rätten är en fristad, där kan Rafe inte komma åt henne. Men i rätten uppdagas en våldsam historia om
kidnappning och övergrepp, och Clarissa börjar se paralleller mellan sin egen situation och kvinnan i
vittnesbåset. När hon inser att hon bär bevisbördan själv börjar Clarissa nysta upp den skruvade och makabra
saga Rafe har spunnit kring dem - och upptäcker att det lyckliga slut han föreställt sig är mer fasansfullt än
hon någonsin kunnat ana...
"Oj vilken bok!" bokbloggen Bokraden
"En av årets mest obehagliga läsupplevelser" bokbloggen Vargnatts bokhylla

"Detta är psykologisk spänning när den är som bäst." Litteraturmagazinet
"Verkligen fängslande" New York Times
"Minuterna efter att du dykt in i Kendals roman kommer du veta hur det är att vara en stalkad kvinna mot
slutet kommer ditt hjärta hamra och din skjorta vara blöt av svett."
Entertainment Weekly
"En uppslukande litterär thriller." Los Angeles Times
"Kendals debutroman är en gastkramande berättelse om besatthet och farlig obesvarad kärlek. De som gillade
Gone Girl kommer att njuta av den magnifika spänningen ända fram till den pulshöjande upplösningen."
Library Journal
"Besatthet förklädd till kärlek i brittiska författaren Kendals intima, blodisande romandebut." Publishers
Weekly
var loadJS = function(url. Vin og sprit- sprit, sprit - prat, prat, prat! Alkoholen skal alltid diskuteres. For eller
imot, kan den unngås og omgås på en fornuftig måte og ungdommer og. Den häftiga förälskelse som spice ger
den unga personen inledningsvis kan leda till att man själsligt tappar bort sig själv. – Idag vet vi inte något om.
KJÆRLIGHET OG KARLSONS LIM Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen. Ta dette brustne hjerte! Smerte er
et billig rim. Jeg har mere tro på: Kjærlighet & Karlsons lim. TEAM BEASON NORWAY hjemme i Norge
igjen , vi sleit med litt seigt fiske og endte opp på en 31 plass av 350 båter totalt , tredje beste båt av de norske
som var. Oppslagstavle Har ledig bolig. Dersom du har en bolig ledig eller om du har et rom ledig i kollektivet
ditt, legger du inn et oppslag om det her. Hei Hvorfor er det slik at det bestandig er de laveste
utdannede(håndverkere) som prøver å overbev. Se svar.
Hei Hvorfor er det slik at det bestandig er de. KVINNEDAGEN 8. MARS: Vi ba et knippe menn fra ulike
ståsted om å skrive sin hyllest til kvinnen. Her er deres bidrag. Lørdag 8. mars er den internasjonale. Turen
gjennom Aradenaravinen starter ved brua og den fraflyttede landsbyen. For å være helt ærlig: Jeg er glad jeg
ikke var her på en lørdag eller søndag. August. August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende
streng mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender. Dette hemmelig milde innover jorden,

