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BESKRIVNING

När hon kliver in i bokhandeln där han arbetar är han förlorad. Han måste få veta allt om henne. Måste få
ha henne för sig själv. Så han börjar följa efter henne, spionera när hon träffar andra män, bryta sig in i
hennes lägenhet, stjäla hennes telefon och hacka hennes e-post. Han kommer inte att låta något, eller
någon, stå i vägen för deras kärlek.Guinevere har författarambitioner och arbetar hårt på att upprätthålla
sitt sociala nätverk och är till en början avvisande mot Joe, killen bakom disken i bokhandeln. Men han är
smart och rolig och så småningom börjar hon inse att han kanske skulle passa henne perfekt. Så när hennes
pojkvän plötsligt försvinner, kan hon inte längre motstå Joe och de båda inleder ett förhållande där
besatthet och lögner sätter destruktiva hjul i rullning.Du är en gastkramande skildring av den livsfarliga
passion som uppstår när två starka men skruvade personligheter möts. Joe är anti-hjälten som erövrar
hjältinnan genom att bryta mot varje paragraf i kärlekens regelbok. Guinevere är en målmedveten tjej som
är van att använda både kärlek, sex och lögner som maktmedel för att nå dit hon vill.Den här briljanta,
perverst romantiska relationsthrillern håller fast läsaren till sista meningen och lämnar oss med en känsla
av att just ha blivit påkörda av ett tåg.Översättare: Hjalmar Manfred Svensson,Omslagsformgivare: Sofia
Scheutz
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Svenska Nationalsången - Du Gamla Du Fria [Med Text]

Om du säkerhetskopierar din iPhone, iPad eller iPod touch har du en kopia av din information som du kan
använda om din enhet måste ersättas, tappas bort eller skadas.

Samtal - Högskolan Dalarna - www-old.du.se

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än
100 andra språk direkt.

Blocket

Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du
på föreläsningar som direktsänds från salar i ...
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