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Brudekjolen Pierre Lemaitre Hent PDF BRUDEKJOLEN er en nervepirrende psykologisk krimi af

bestsellerforfatter Pierre Lemaitre - fuld af uhygge, twists og uforudsigelighed. Kan læses selvstændigt, er
ikke en del af en serie. Sophie tror, hun er ved at blive sindssyg. Hun har blackouts, er forvirret og glemsom.
Hun er hovedmistænkt i drab og på flugt. I virkeligheden har hun ingen anelse om, at hun er offer for en

djævelsk plan. Sophie Auverney var engang gift og lykkelig og havde en velfungerende karriere. Nu arbejder
hun som barnepige for en velhavende familie i Paris. En morgen finder hun den 6-årige Léo død i sin seng.
Kvalt med et af hendes snørebånd. Hun kan intet huske, men hun ved, at hun nu er hovedmistænkt for drab.

Hun planlægger sin flugt, hun vil ændre sit navn, sit liv, finde en ny mand, men hun kan ikke løbe fra
hverken sin fortid eller skæbne. Nogen er hele tiden et skridt foran.

 

BRUDEKJOLEN er en nervepirrende psykologisk krimi af
bestsellerforfatter Pierre Lemaitre - fuld af uhygge, twists og

uforudsigelighed. Kan læses selvstændigt, er ikke en del af en serie.
Sophie tror, hun er ved at blive sindssyg. Hun har blackouts, er
forvirret og glemsom. Hun er hovedmistænkt i drab og på flugt. I
virkeligheden har hun ingen anelse om, at hun er offer for en
djævelsk plan. Sophie Auverney var engang gift og lykkelig og

havde en velfungerende karriere. Nu arbejder hun som barnepige for
en velhavende familie i Paris. En morgen finder hun den 6-årige Léo
død i sin seng. Kvalt med et af hendes snørebånd. Hun kan intet
huske, men hun ved, at hun nu er hovedmistænkt for drab. Hun
planlægger sin flugt, hun vil ændre sit navn, sit liv, finde en ny
mand, men hun kan ikke løbe fra hverken sin fortid eller skæbne.

Nogen er hele tiden et skridt foran.
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