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BESKRIVNING

Martina lever ett tryggt liv och har lämnat sitt förflutna bakom sig. Ett förflutet som hon knappast är stolt
över och som krossade en persons liv. En dag får hon ett brev där personen hotar med att avslöja allt om
Martina och samtidigt ödelägga hennes liv fullständigt.Lyras liv förändrades på en sekund när hennes
familj utplånades i hennes barndom. Sedan dess söker hon en fast plats i sin rotlösa tillvaro.Martina och
Lyras möte frammanar deras sämsta sidor och det dröjer inte länge förrän det första dödsfallet inträffar i
deras närhet. Vänskapen dem emellan övergår snabbt till misstänksamhet. För vem kan man egentligen lita
på?Katarina Persson (född 1974) är författare och butikssäljare. Nästan som du är hennes fjärde roman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till nästan - Synonymer.se

Ladda ner kompletterande material. Här nedan hittar du länkar till kompletterande material till just den här
boken. Arbetsmaterial för eleven

Persson Katarina - Nästan Som Du - (Inbunden) - Böcker - ginza.se

Martina lever ett tryggt liv och har lämnat sitt förflutna bakom sig. Ett förflutet som hon knappast är stolt
över och som krossade en persons liv. En dag

Nästan som du - Katarina Persson - E-kirja - Elisa Kirja

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

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