
Tags: Glasfällan MOBI download; Glasfällan e-bok apple; Glasfällan epub books download; Glasfällan bok pdf svenska; Glasfällan las online bok;
Glasfällan ladda ner pdf e-bok

Glasfällan PDF E-BOK

Ingrid Remvall

Författare: Ingrid Remvall 
ISBN-10: 9789178351404

Språk: Svenska
Filstorlek: 3094 KB



1

BESKRIVNING

 En klaustrofobisk thriller om våra djupast liggande instinkter.Hur långt är vi beredda att gå för att
överlevaoch för att bli underhållna?  När Alice tvingas att döda i direktsändning blir Glasfällan snabbt
världens mest sedda livestream. Publiken jublar över en underhållning på liv och död som överträffar allt
den tidigare sett. Danny, upphovsman och programledare, gläds åt framgångarna och åt att äntligen kunna
mäta sig med sin pappa, en mediemogul och före detta sektledare. Men Dannys egentliga drivkrafter går
långt djupare än pengar och berömmelse. Liksom Alice, den svenska Youtubestjärna han kidnappat till
huvudrollen, bär han på en mörk hemlighet. Det varken förövare eller offer vet är hur mycket deras
förflutna knyter dem samman och dirigerar deras liv i nutid. I en nedlagd tunnelbana tar en katt- och
råttalek sin början där Alice och Danny ställs inför sina livs svåraste val och tvingas konfrontera sig själva.
Det är en kamp på liv och död. Under tiden håller publiken andan framför sina skärmar. Kommer du att
våga titta -Med thrillern Glasfällan utforskar Ingrid Remvall det mänskliga psykets mörkaste vrår och hur
det förflutna styr våra liv. Den rymmer kamp och mörker, brutna familjeband och svek men även möjlighet
till ett annat liv och försoning.Sagt om Ingrid Remvalls författarskap: Det är fartfyllt och fantasieggande
och luftmellan raderna, en sci-fi-karamell medlyx och flärd och politiska undertoner.BTJ om Fjärilarnas
stadBoken har en smittande berättarglädje ochtydlig samtidskänsla i språk och miljöskildring.BTJ om
Mord och martinis Rekommenderar varmt denna bokkaramelltill alla som gillar fartfylld futuristisk
spänning,och såklart även för er som gillar glamouroch romantik; vid närmare eftertanke finns härnågot
för alla. Stort nöjeläs och njut.BOKHYLLAN om Fjärilarnas stad Skaparglädje formligen lyser mot
läsarnagenom sidornadet tar inte lång stund att upptäcka hur otroligt roligt författarinnan måste ha haft
medan hon skrev den här bokenDet är en härligt, sprakande berättelse som nästan till ochmed smakar av
regnbågens alla färger.CATAHYA om Prismagalaxen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Startsida - Biblioteken i Järfälla

Glasfällan. 89 kr Info. Herrani vallassa - Sexy erotica. 42 kr Info. En tindrande natthimmel. 112 kr Info.
En tindrande natthimmel. 112 kr ...

Leona. Ur aska i eld - Ljudbok - Jenny Rogneby - Storytel

2019, MP3 cd-skiva. Köp boken Glasfällan hos oss!

Boklysten

GLASFÄLLAN . Av Ingrid Remvall Bokfabriken, 2019 ISBN 9789178351404, inbunden, 333 sidor
Författaren har producerat en thriller i tiden.
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GLASFÄLLAN

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