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BESKRIVNING

Det är två år sedan Abis tvillingsyster Lucy omkom i en tragisk bilolycka. Abi, som körde bilen, är
nedbruten av sorg och skuld när hon flyttar till Bath för att försöka gå vidare i livet.Vart hon vänder sig
tycker hon sig se Lucy, men det visar sig alltid vara någon annan. En dag möter hon Bea som är rena
avbilden av Lucy och hennes tvillingbror Ben. De blir nära vänner och Abi flyttar snart in i deras exklusiva
kollektiv. Men när Abi blir förälskad i Ben så är Bea inte lika trevlig längre. Hon anklagar Abi för att ha
stulit ett armband. Och plötsligt börjar märkliga och oroväckande saker hända. För det är väl inte bara
inbillning? »Gripande klaustrofobisk och oförutsägbar. Perfekt för alla som älskade Kvinnan på tåget.«
Marie Claire»Spänningen sipprar från varenda sida. Beroendeframkallande läsning som kommer att hålla
dig på helspänn.« The SunCLAIRE DOUGLAS är en brittisk kriminalförfattare som slog igenom när hon
vann tidskriften Marie Claires debutantpris med romanen Systrarna. Hennes andra roman, Ung kvinna
saknad, blev en Sunday Times Bestseller och kom ut i Sverige våren 2017.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Systrarna Widell anklagas för mobbning | Stoppa Pressarna - Kändisar ...

Systrarna Odh erbjuder hemhjälp såsom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Kontaktuppgifter till våra
verksamheter i Skövde och Falköping hittar du här.

Systrarnas Mat i Broby - Catering, café & butik

interior design. working space. events

Systrarna - Claire Douglas - Bok (9789188447470) | Bokus

Susanna Elisabeth "Sanna" Kallur, född 16 februari 1981 i Huntington, New York, är en svensk före detta
häcklöpare som vann sitt första internationella ...
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