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BESKRIVNING

De säger att du ska aldrig lita på en främling. Kanske har de rätt. När Emma Joseph träffade sin make
David var han en man förkrossad av sorg. Hans första hustru dog när hennes bil körde av vägen och deras
sexåriga dotter Natasha försvann mystiskt från olycksplatsen. Nu, sex år senare, tror Emma att de lagt de
smärtsamma åren bakom sig. Hon och David har byggt upp ett nytt liv tillsammans och har blivit föräldrar
till en liten pojke. Men så kommer en främling in i deras liv, och deras värld vänds upp och ned. Emma
känner sig inte längre trygg. Vad hände egentligen med Davids familj? Och varför fruktar hon för sig själv
och sitt barn? När en desperat Emma kontaktar sin gamla vän Tom Douglas på polisen för att få hjälp
sätter hon allas liv i fara. Snart uppdagas ett nät av svek och lögner som chockar och skakar om dem alla i
grunden
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vargnatts bokhylla: Främlingsbarn av Rachel Abbott

Främlingsbarn has 16,370 ratings and 799 reviews. sue said: Those that follow my reviews, by now, you
know I am so mean fisted with my 5 stars lolIt h...

Recensioner A-Ö - Marias bokhylla

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...

hyllan - Främlingsbarn - Rachel Abbott

De säger att du ska aldrig lita på en främling. Kanske har de rätt. När Emma Joseph träffade sin make
David, var han en man förkrossad av sorg.
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Främlingsbarn

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