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BESKRIVNING

En kvalmig högsommardag ses Beatrice Solstjärna kliva ut genom slottsporten för sista gången. Efter sig
lämnar hon en sörjande familj, bestörta vänner och ett vemodigt blogginlägg. I pressen omnämns den unga
kvinnan som försvunnen, men polisen hittar inga spår. Tio år senare publicerar hon ett nytt inlägg på sin
blogg.Alexandra Jonsson har lämnat både landet och sitt förflutna bakom sig. Målmedvetet klättrar hon i
karriären. Men när ett nytt inlägg en dag läggs upp på den blogg där hon var medskribent som ung, tvingas
hon vrida tillbaka klockan - till en sommar då lögner blev till sanningar och sanningar till väl bevarade
hemligheter.På nätet kallade de sig för »stjärnorna på slottet«, en handfull vänner som träffats om
somrarna sedan de var barn. Solen strålade lika intensivt på livet som på deras brunbrända kroppar. Tills
den dagen då ett av deras infall får oanade konsekvenser och allt ställs på sin spets.En för alla och alla för
en. Eller?ANNA ROOS [f. 1981] är civilekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare
har hon arbetat på kasino och var under en tid bosatt i Atlanta i USA. Hennes debutroman Spel kom 2016
och fick lysande kritik. Pakt är hennes andra roman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pakt - Anna Roos - pocket (9789177990703) | Adlibris Bokhandel

PAKT-dokument med tekniska bestämmelser och specifikationer för leverantörer till de svenska
kärnkraftverken.

Molotov-Ribbentroppakten | Forum för levande historia

I augusti 1939 slöt ärkefiendena Stalin och Hitler en oväntad allians - den ökända Molotov-Robbentrop-
pakten där östra Europa i hemlighet delades upp.

PAKT - Facebook

pakt - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
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