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I mit blod Elisabeth Norebäck Hent PDF Alle tror, hun er død.
Du ved, at hun lever.

Og nogen vil gøre alt for at skjule sandheden.

Stella er uopmærksom et kort øjeblik, og i præcis det øjeblik forsvinder hendes lille datter sporløst. En
storstilet eftersøgning sættes i gang, men alt peger på, at den lille pige er druknet, og hun erklæres død.

Tyve år senere er Stella kommet videre med sit liv; hun arbejder som psykoterapeut og har fået en ny familie.
Men da en ung kvinde en dag står i døren til hendes praksis, rammes hun af et voldsomt panikanfald, der

slynger hende direkte tilbage til fortiden. Hun er overbevist om, at kvinden er hendes døde datter, men hvad
er det, der gør hende så rædselsslagen, er hun sindssyg, eller skal hun stole på sit instinkt?

I mit blod er en isnende psykologisk thriller om, hvor langt ud smerten efter et savnet barn kan drive et
menneske.

Elisabeth Norebäcks intense thriller har allerede sikret hende en kometstart. Romanen er solgt til udgivelse i
28 lande.
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Stella er uopmærksom et kort øjeblik, og i præcis det øjeblik
forsvinder hendes lille datter sporløst. En storstilet eftersøgning

sættes i gang, men alt peger på, at den lille pige er druknet, og hun
erklæres død.

Tyve år senere er Stella kommet videre med sit liv; hun arbejder som
psykoterapeut og har fået en ny familie. Men da en ung kvinde en
dag står i døren til hendes praksis, rammes hun af et voldsomt

panikanfald, der slynger hende direkte tilbage til fortiden. Hun er
overbevist om, at kvinden er hendes døde datter, men hvad er det,
der gør hende så rædselsslagen, er hun sindssyg, eller skal hun stole

på sit instinkt?

I mit blod er en isnende psykologisk thriller om, hvor langt ud
smerten efter et savnet barn kan drive et menneske.

Elisabeth Norebäcks intense thriller har allerede sikret hende en
kometstart. Romanen er solgt til udgivelse i 28 lande.
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