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Kvinden før J. P. Delaney Hent PDF Jane har brug for en frisk start og får mulighed for at leje en topmoderne,
ultraminimalistisk lejlighed i London. Eneste hage er en række særlige krav udtænkt af arkitekten, men Jane

skriver under og flytter ind. Kort tid efter opdager hun, at den tidligere lejer døde under tragiske
omstændigheder i lejligheden. En kvinde, der ligner hende overraskende meget.

I takt med at Jane forsøger at få klarhed over stedets historie, følger hun ubevidst de samme mønstre, tager de
samme valg, krydser veje med de samme mennesker og oplever samme snigende angst som kvinden før.

J.P Delaney er et pseudonym. Bag navnet gemmer sig en forfatter, der tidligere har skrevet bestsellere under
forskellige navne og samtidig er kreativ direktør på et stort engelsk reklamebureau.

"Kvinden før" er J.P. Delaneys første psykologiske thriller. Bogen er solgt til 38 lande og skal filmatiseres
med oscarvindende Ron Howard som instruktør.

"Du vil med garanti ikke kunne lægge denne bog fra dig." – American Booksellers Association

"Siderne vender sig af sig selv… Delaney har skabt en seriøs uhyggelig og fascinerende kulisse i Folgate
Street 1" – USA Today

"Fortjener at blive en af årets største bestsellere." – Daily Express

 

Jane har brug for en frisk start og får mulighed for at leje en
topmoderne, ultraminimalistisk lejlighed i London. Eneste hage er en
række særlige krav udtænkt af arkitekten, men Jane skriver under og
flytter ind. Kort tid efter opdager hun, at den tidligere lejer døde
under tragiske omstændigheder i lejligheden. En kvinde, der ligner

hende overraskende meget.

I takt med at Jane forsøger at få klarhed over stedets historie, følger
hun ubevidst de samme mønstre, tager de samme valg, krydser veje
med de samme mennesker og oplever samme snigende angst som

kvinden før.

J.P Delaney er et pseudonym. Bag navnet gemmer sig en forfatter,
der tidligere har skrevet bestsellere under forskellige navne og
samtidig er kreativ direktør på et stort engelsk reklamebureau.



"Kvinden før" er J.P. Delaneys første psykologiske thriller. Bogen er
solgt til 38 lande og skal filmatiseres med oscarvindende Ron

Howard som instruktør.

"Du vil med garanti ikke kunne lægge denne bog fra dig." –
American Booksellers Association

"Siderne vender sig af sig selv… Delaney har skabt en seriøs
uhyggelig og fascinerende kulisse i Folgate Street 1" – USA Today

"Fortjener at blive en af årets største bestsellere." – Daily Express

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kvinden før&s=dkbooks

