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BESKRIVNING

Sveket En röd sammetspåse med tio gnistrande juveler. En kvinna som vill veta sanningen och möter svek,
skandaler och mord. Rebecca Blackburn fick en skymt av de berömda Jupiterstenarna när hon var liten.
Omedveten om deras betydelse, glömde hon allt om dem - tills hon upptäckte att de ovärderliga och sedan
länge saknade juvelerna var nyckeln till en rad dödliga händelser. Händelser som gick tillbaka trettio år i
tiden och berörde tre världsdelar, och där ingen skonades. Då saker och ting börjar komma upp till ytan
söker Rebecca upp Jared Sloan, tonårskärleken som hon förlorade när tragedier och skandaler tog
överhanden. Hans liv förändrades för alltid på grund av de båda släkternas djupt begravda hemligheter.
Deras obevekliga sökande efter sanningen drar upp bittra minnen och avslöjar chockerande fakta om
missriktad lojalitet, farlig stolthet och ren girighet... och leder dem till en kallblodig mördare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sveket - Ursula Poznanski - böcker (9789172996434) | Adlibris Bokhandel

Pris: 199 kr. Inbunden, 2018. Finns i lager. Köp Sveket av Linwood Barclay på Bokus.com. Boken har 2
st läsarrecensioner.

13 år efter Estonia: Sveket - Fokus

Pris: 198 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Sveket av Linwood Barclay (ISBN
9789188447692) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Se Wallander online här - Streama gratis på TV4 Play

De flesta av oss har i någon grad blivit utsatta för svek - i kärlek, av en nära vän, en kollega eller en
familjemedlem. Sveket kan ibland sätta ...
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Sveket

https://www.bo-fi.club/?p=SVEKET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SVEKET&ln=se
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