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BESKRIVNING

En av årets stora thrillersuccéer?»En djävulskt smart katt-och-råtta-thriller.« New York TimesHon är inte
den du tror?Vanessa Thompson har blivit lämnad för en yngre kvinna av sin exmake Richard. Han är nu
förlovad med Nellie, och Vanessa är svartsjuk och besatt av sin ersättare. Och av tanken på att till varje
pris stoppa deras giftermål.I alla fall är det så det verkar.Den andra kvinnanär en isande thriller som
skildrar de komplexa hemligheterna i vad som på ytan varit ett avundsvärt äktenskap - och hur farligt det
kan vara att ignorera sanningen i kärlekens namn.Boken blev en omedelbar New York Times Bestseller
när den släpptes i USA våren 2018. En gastkramande, opålitlig spänningsroman, full av oförutsägbara
vändningar.SARAH PEKKANEN har tidigare skrivit sju bästsäljande romaner på egen hand. Den andra
kvinnan [The Wife Between Us, 2018], hennes thrillerdebut tillsammans med Greer Hendricks, blev en
omedelbarNew York Times Bestsellernär den släpptes och den har också valts till en av årets mest
oumbärliga böcker i Wall Street Journal och Glamour.GREER HENDRICKS är en amerikansk författare
och journalist. Under två decennier var hon förlagsredaktör på Simon & Schuster. Innan dess arbetade hon
på tidskriften Allure och tog en masterexamen i journalistik på Columbia University.»En av de böcker du
bara måste läsa i år.« | Wall Street Journal»Andlöst spännande. Oförgömlig. Chockerande.« | Publishers
Weekly»En briljant thriller i högt tempo, med ett slut som får dig att tappa andan.« | Book
Vault»Knivskarp thriller med mästerliga vändningar.« | Karin Slaughter»Slår A. J. Finns Kvinnan i
fönstret i kategorin oväntade vändningar.« | USA Today»Den bästa domestic suspense-thrillern sedan
Gone Girl.« | In Touch Weekly»Den här kommer du inte att kunna lägga ifrån dig.« | Glamour»Briljant
och nervkittlande. En otäck kärlekstriangel där du inte alls vet vem du kan lita på. Jag älskade den.« | Gilly
Macmillan»En av 2018 års oumbärliga böcker.« | Wall Street Journal
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Om skulden i att vara den andra kvinnan - amelia

Therese Bohman Den andra kvinnan. Norstedts. Upplägget är klassiskt i Therese Bohmans andra roman.
En ung och fattig men vacker kvinna inleder ett ...

Den andra kvinnan - Magasinet Neo

Hur är det att vara den andra kvinnan i en otrohet? Läs berättelsen inifrån en relation bestående av frun,
mannen och älskarinnan.

Den andra kvinnan - Therese Bohman - adlibris.com

I was recently quoted as saying, "I don't give a shit" if Instagram has more users than Twitter. If you read
the article you'll note there's a big "if ...
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