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BESKRIVNING

Vem vet dina mörkaste hemligheter?Emma är vännen som Sara aldrig kunnat släppa. Där vid sandlådan på
gården hade en säregen vänskap sin början. Där och då bestämde de sig för varandra. Efter att Sara
förlorade sin mamma behövde hon fly Gävle. Komma bort. Men trots flytten till Göteborg har hon och
Emma lyckats hålla kontakten. Meddelandena, breven och paketen från Emma har kommit regelbundet.
Och så plötsligt ingenting. Ingenting alls. Tystnaden kan betyda precis vad som helst och Sara fruktar det
värsta. Sara måste börja sökandet där allting en gång började och återvänder motvilligt till Gävle och
föräldrahemmet. Emma har alltid gillat Saras pappa. Han kanske vet var Emma är. Efter Emma är en
psykologisk spänningsroman om djupa hemligheter, manipulation och skuld. Anna E. Wahlgren
debuterade med Skuggan av henne 2016."En välkonstruerad intrig."DAST MAGAZINE "En av de bästa
psykologiska thrillers jag läst i år."Bokpool "En utmärkt bladvändare är man ute efter en sådan bör man
absolut inte missa Efter Emma."Bokhyllan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bloggbohemen: efter emma

Pris: 204 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Efter Emma av Anna E. Wahlgren
(ISBN 9789176295823) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser ...

Torgny Hellberg om relationen till Emma Jangestig

Barbara Lindell hade hand om hunden Emma i väntan på att hon skulle få ny ägare - men i oktober så
rymde hon under en promenad i Göteborg.

Efter Emma - Skriva läsa leva - skrivalasaleva.wordpress.com

Efter Emma av Wahlgren, Anna E.: Vem vet dina mörkaste hemligheter? Emma är vännen som Sara aldrig
kunnat släppa. Där vid sandlådan på gården hade en säregen ...
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EFTER EMMA

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