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BESKRIVNING

Passionerade nätter. Hemliga möten. Hett sex med älskaren. Men också ångest för att bli upptäckt och ett
ständigt gnagande samvete gentemot maken och barnen. Sara står inför ett vägskäl där hon måste välja;
passionen eller tryggheten?Sara har ett bra liv tillsammans med sin man och sina barn. Som ekonomiskt
oberoende borde hon njuta av livet. Istället kryper rastlösheten i henne och hon längtar hela tiden bort. Till
den hemlige älskaren. Mannen hon känt länge och aldrig kunnat släppa.Hon slits mellan passionen och det
dåliga samvetet som alltid gnager. Rädsla för att bli upptäckt, smusslandet. Känslan av att vara en riktigt
dålig människa.Hon kommer till en punkt när hon inser att hon måste göra ett val. Så hon väljer. Tre
gånger.Tre olika slut.Händelserna vävs samman på ett sätt hon inte kunde tänka sig och får ödesdigra
konsekvenser. Valet är en välskriven erotisk roman i stil med Sliding Doors. En unik historia med treolika
slut, som handlar om att de val vi gör i livet får konsekvenser. Och att gräset intealltid är grönare på andra
sidan.Recensioner:"Valet är inte bara suggestiv och pockande, men också riktigt sexig. Man kan inte låta
bli att läsa vidare. Undrar vart allt detta ska leda. Hur det ska sluta. Det finns också ett djup i denna roman
som saknas i många erotiska böcker. De val vi gör i livet får konsekvenser. Ibland har vi tid att begrunda
våra val, ibland tvingas vi fatta snabba beslut. Men även de mest genomtänkta beslut kan få ödesdigra
konsekvenser och detta är något som Valet skildrar så skickligt att man stundvis tappar andan.Jag önskar
att det fanns fler författare som Elisabeth Akteus Rex, som vågar skriva om erotik så öppet och ärligt och
samtidigt lyckas förmedla ett viktigt och rörande budskap. Något man kan ta med sig och använda i de
tusentals val som ligger framför en i livets djungel.En riktigt spännande och rörande roman. Jag
rekommenderar den varmt!"Mariette Lindstein, Författare till Sekten på Dimön
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Partier och valsedlar - Val 2018

Dubbla medborgarskap och valet till Europaparlamentet 2019-02-11 10:15 1 kommentar; Brexit och
rösträtt 2019-02-11 09:49 ...

Valet | Define Valet at Dictionary.com

Behöver du få ordning på din livssituation och funderar på en förändring? VALET är en privat öppenvård
som erbjuder hållbar individanpassad beroendevård.

Valmyndigheten - fragor.val.se

Valet parking is a parking service offered by some restaurants, stores, and other businesses, there is Valet
Parking in all parts of the world. In contrast to "self ...
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