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BESKRIVNING

"Du har fått en vänförfrågan från Maria Weston." Mejlet från Facebook gör Louise bestört och
illamående. Maria Weston har varit försvunnen i över 25 år. Senast hon sågs var på avgångsklassernas
avslutningsfest 1989. Sedan den kvällen har hon varken setts till eller hörts av. Alla tror att hon är död.
Louise har levt hela sitt vuxna liv med känslan av att hon bär skulden till Marias mystiska försvinnande.
Och nu är Maria tillbaka - eller? Louise tvekar först men nyfikenheten tar över och hon bekräftar
vänförfrågan och klickar sig in på Marias profilsida. Det blir början på en mardröm.Vänförfrågan är ett
omskakande thrillerdrama som håller en fast till sista sidan. Den har jämförts med Kvinnan på tåget och är
en av de bäst säljande böckerna i thrillergenren i Storbritannien. Vänförfrågan är Laura Marshalls
debutthriller. "Jag läste den i ett svep ... suveränt fängslande med en fantastisk vändning!" - Marian Keyes
"Vass, aktuell och tät med en formidabel twist, alla de som gillar psykologiska thrillers kommer definitivt
att säga ja om denna imponerande debut." - Sunday Mirror "Strålande" - Jenny Colgan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vänförfrågan | Signerat Dezmin

Johanna, 24, trodde att hon fick ett meddelande från en vän men egentligen blev hon lurad av en fejkad
profil på Facebook.

Vänförfrågan - Laura Marshall - Bok (9789188107732) | Bokus

Allt fler människor i Sverige har fått vänförfrågningar från okända personer. Kontona är ofta falska, och
försöker lura in användarna på tvivelaktiga ...

Avslöja falska vänförfrågningar på Facebook - M3

Vänförfrågan är en nervkittlande men lågmäld spänningsroman. Spänningen smyger sig på och stämningen
blir tätare och tätare. Den går lite i samma andra ...
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VÄNFÖRFRÅGAN

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84NF%C3%96RFR%C3%85GAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84NF%C3%96RFR%C3%85GAN&ln=se
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