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BESKRIVNING

Spänningens mästare levererar en chockerande thriller om lögnens makt och förbannelse.Främlingen dyker
upp från ingenstans. Hans identitet och motiv är okända. Men informationen han bär på är obestridlig. Han
viskar några ord i ditt öra och försvinner medan din värld rasar samman.Adam Price är gift med en vacker
kvinna, har två underbara söner, ett välbetalt jobb och ett stort hus. Han har ett perfekt liv tills han möter
främlingen. Snart inser Adam att hans äktenskap är baserat på en mörk lögn, och han dras in i en
konspiration där människoliv står på spel.Främlingen skildrar på ett skrämmande sätt vilka krafter som kan
släppas lösa när den lögn som våra liv bygger på plötsligt avslöjas. Det är en mörk thriller om människans
behov att uppnå sina mål till vilket pris som helst."Främlingen är en välskriven, nedtonad och
medryckande thriller med engagerande intrig." BTJ"Harlan Coben är en omåttligt spännande underhållare."
Lotta Olsson, Dagens Nyheter"Som alltid skriver Coben en tät och sannolik historia i korta, koncentrerade
kapitel." DAST Magazine"Det är en fartfylld berättelse med många vändningar. Läs boken!" Cinnamon
Books"Främlingen kan sälla sig till resten av Harlan Cobens grupp av fantastiska thrillers." A Bookaholic
Swede"Spännande, skrämmande och väldigt fängslande!" Jennies boklista"Lättläst, spännande och med ett
bra tempo i berättelsen." Boklysten"En sann bladvändare med nagelbitande spänning och många oväntade
tvister." Midnatts ord"Väldigt underhållande." Publishers Weekly"En rafflande thriller." Huffington
Post"En av hans bästa." Kirkus
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Främlingen (Special utgåva - Digitalt restaurerad) - DVD - Discshop.se

Ett basläromedel för sfi, kurs B och C/Språkintroduktion som innehåller allt som nämns i kursplanen och
lite till för att dina elever ska klara kunskapskraven.

Främlingen - Böcker - CDON.COM

Främlingen (Special utgåva - Digitalt restaurerad). Klassiker från 1946 av Orson Welles med Edward G
Robinson och Loretta Young.

Hertmans, Stefan - Främlingen - 13080697 - norstedts.se

Få böcker har som Albert Camus genombrottsroman Främlingen attraherat så många tolkningar -
estetiska, politiska, moraliska. Mikael van Reis har ...
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FRÄMLINGEN

https://www.bo-fi.club/?p=FR%C3%84MLINGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FR%C3%84MLINGEN&ln=se
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