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BESKRIVNING

"Vad Marianne hade gjort var bara begravt, inte borta. Det hade funnits där hela tiden, slumrat, inväntat
rätt ögonblick för att börja röra på sig, sträcka ut sig och bryta fram i ljuset." Det är tio år sedan Rowan
och hennes bästa vän Marianne tappade kontakten. Tidigare var de oskiljaktiga. De gjorde allt tillsammans,
hemlighöll ingenting för varandra och Rowan var som en del av Mariannes familj. Men efter ett bråk
förändrades allt och sedan dess har de inte utbytt ett ord.En dag får Rowan ett samtal. Marianne är död.
Hon föll ner från hustaket och allt pekar på att det var en olycka. Men Rowan blir misstänksam. Marianne
led av höjdskräck och skulle aldrig ha gått upp på taket av fri vilja. Dagen efter dödsbudet får hon ett
vykort som Marianne postat innan hon dog. På vykortet har hon skrivit en enda mening: Jag måste prata
med dig. Nära dig är en gastkramande psykologisk thriller där spänningen stegras ända fram till det
hårresande slutet. LUCIE WHITEHOUSE är född i England 1975 men bor numera i New York. Efter
litteraturstudier vid Oxford University började hon arbeta i förlagsbranschen. Nära dig är hennes fjärde
thriller. Sedan tidigare finns Före dig (ETTA, 2015) utgiven i svensk översättning."Whitehouse är en
fantastisk berättare som med fingerfärdighet och sluga vindlingar får dig att dra helt fel slutsats." The
Independent "En första klassens psykologisk thriller om hur ett förhastat beslut kan påverka oss för all
framtid." Kirkus"Det är väldigt, väldigt spännande, historien byter riktning gång på gång och innehåller
några riktiga överraskningar. Jag bara älskade den." BBC Radio Oxford
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nära - tidningen om andlighet och välbefinnande!

Bra mat nära dej är inte bara en slogan, utan det är vad vi är. Vi finns alltid nära kunden med ett generöst
sortiment i kombination med bra öppettider och ...

Chefsseminarier nära dig | Vision

Prisvärda biljetter till evenemang, resor och upplevelser. Som prenumerant på något av Mittmedias
nyhetspaket har du tillgång till exklusiva erbjudanden

Nära dig. Och solen. | Jönköping Airport

Pris: 161 kr. Ljudbok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Nära dig av Lucie Whitehouse (ISBN
9789187917264) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...
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NÄRA DIG

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84RA%20DIG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84RA%20DIG&ln=se
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