
I stedet for dig
Hent bøger PDF

Sofie Sarenbrant

I stedet for dig Sofie Sarenbrant Hent PDF Forlaget skriver:

Det er 16 år siden, Agnes blev bortført og tvunget til at føde sit barn i en mørk kælder midt i det skånske
sommerparadis Brantevik. Drengen blev revet fra hendes arme, i samme sekund han tog sine første åndedrag.
Hvad der derefter skete med ham, er en gåde, det aldrig er lykkedes politiet at opklare. I dag lever Agnes et
tilsyneladende fredeligt familieliv i Bromma med sin mand og deres datter Nicole, som nu er 18 år. Hvad hun
ikke ved, er at hendes mand er hende utro, og at Nicole er rejst til Brantevik for at finde sandheden om sin
bror. Men der er flere personer med tilknytning til sagen, som er vendt tilbage til den lille fiskerby, og da

Nicole endelig forstår, hvilken fare hun er i, er det for sent at vende om. 

I stedet for dig er den spændende, selvstændige fortsættelse af Sofie Sarenbrants roste debutbog Uge 36.
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