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Vad döljer sig bakom den lyckliga fasaden?

En gång i tiden levde Megan ett helt annat liv. Nu är hon tvåbarnsmamma, skötsam förortsbo och mer och mer
missbelåten med tillvaron.
Ray hade en lovande karriär som dokumentärfotograf, men nyss fyllda fyrtio och utan framtidsutsikter
förnedrar han sig numera som fejkpaparazzo, inkallad när rika barn vill imponera på sina vänner eller
kändisfixerade män på kvinnorna de dejtar.
Broome är kriminalinspektör och har ständigt ett ouppklarat fall i tankarna – en man som spårlöst försvann för
sjutton år sedan. Varje år på årsdagen av försvinnandet besöker Broome familjen, som fortfarande hoppas att

den saknade maken och fadern ska komma tillbaka.
Livet blev inte som någon av dem önskade, och deras närmaste har ingen aning om vilka hemligheter de bär
på. När de fruktansvärda följderna av det som en gång hände plötsligt kolliderar i nuet, hotar det att förstöra
livet för människorna i deras omgivning. De tvingas inse att det aldrig går att bli kvitt sitt förflutna. Och att de
kanske inte heller vill det.

”Jag kan bli rätt trött på thrillerförfattare, det brukar vara mera action än gestaltning, men Harlan Coben lyckas
med bådadera.” Dagens Nyheter

Vakre dikt vi har brukt i bryllup, om kjærlighet, samhold og nærhet.
Et dikt kan sette ord på følelsene og gjøre bryllupet ekstra spesielt. Kjære Petra! Tusen takk til deg. I dag har
jeg fått bekreftet at englene finnes. Hadde en utrolig spennende og frigjørende Tantrisk opplevelse hos deg 
SKAM sesong 4 følger Sana gjennom siste semester i andreklasse på Hartvig Nissen vgs i Oslo.
Rovdyrnyheter mai 2005.
31 Mai 2005.
Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for
Naturforvaltning.

