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BESKRIVNING

Ny roman av författaren till Brevet. Mary bär på en hemlighet. För fyrtio år sedan gjorde hon ett val i livet,
som för alltid kom att förändra hennes värld och fick ett avgörande inflytande på hennes allra närmaste.
Beth söker förtvivlat efter ett svar. Hon har aldrig känt till sanningen om sin härkomst, men nu måste hon
ta reda på allt eftersom det kan betyda liv eller död för hennes svårt sjuka son, Jake. När hon en dag hittar
ett gulnat tidningsurklipp bland sin mors tillhörigheter inser hon att nyckeln till Jakes framtid finns i det
förflutna. Hon måste tillbaka dit där allt började för att avslöja ... hemligheten. Beths make och Jakes
pappa, Michael, kämpar även han med traumatiska minnen från dramatiska händelser i sitt förflutna,
händelser som kommer att spela en avgörande betydelse i familjens liv.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Wallander - Hemligheten - Wikipedia

Pris: 239 kr. inbunden, 2008. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Hemligheten : från ögonkast till
varaktig relation av Dan Josefsson, Egil Linge (ISBN ...

Hemligheten - pinterest.se

Med en dokumenterad verkningsgrad på över 91 procent tycks två Blekingebor ha tagit ett rejält kliv i
utvecklingen av braskaminer. Hemligheten ligger i ...

Hemligheten : från ögonkast till varaktig relation - Dan Josefsson ...

Det är ett familjedrama där film och verklighet flyter ihop kring den stora hemligheten. Medverkande
bland andra: Lars Green, Lis Nilheim, Ingvar Hirdwall, Tomas ...
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