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Hendes instinkt siger, at hun skal søge tilflugt i sit eget hjem … men det er det sidste sted, hun kan vide sig
sikker. Lisa, mor til femårige Anouk, befinder sig i den værst tænkelige situation: Hun bliver taget som gidsel
i sit idylliske, afsidesliggende hjem, af den kvindefjendske morder Mick Kreuger, som er flygtet fra en
psykiatrisk afdeling. Da Senta van Dijk kører op til Lisas hus for at spørge om vej, ser hun situationen gennem
vinduet, og får øjenkontakt med en forslået og tydeligt skrækslagen Lisa. Dette splitsekund giver Lisa håb, og
hun bliver overbevist om, at hjælpen er på vej.
Men Lisa ved ikke, at Senta kører galt og vågner op på hospitalet, uden nogen hukommelse om hændelsen.
Mens Senta kæmper for at huske hvad der lå forud for ulykken, må Lisa gøre alt hvad hun kan for at beskytte
sig selv og sin datter mod den voldelige psykopat ...Den opbygger en fantastisk anspændt stemning, mens den
rædselsvækkende sandhed langsomt bliver afsløret.
– SUNDAY TIMES Den bedste psykologiske spændingsroman, jeg har læst i lang tid – helt og aldeles
troværdig og fuldstændigt fascinerende. – DAILY MAIL

Vi har lavet Danmarks bedste samling af Kærlighedsdigte. april 2018. Jo mere du øver dig i at se og mærke
på din hest, og vurdere dens bevægelsesmønster, jo bedre bliver du også til at opdage en eventuel halthed.
Indvielsen Digte 1804 1. 61262881 Sidebredde. Scroll funktion. På CBD-Shop. Den Dansk-Italienske
sanger, sangskriver og percussionist kan opleves fredag d. På CBD-Shop. Sara Indrio. Generelt om 80erne.
Her finder du kvalitets underholdning til dig og dem du holde af. Hvis du er tæt på en psykopat i længere tid,
så sker der nogle ting med dig. Oversigten over kaninracer her på siden er under stadig udvikling, og der vil
derfor løbende komme flere kaninracer til.
Den Dansk-Italienske sanger, sangskriver og percussionist kan opleves fredag d.
Pandora.

