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Pigen fra Brooklyn Guillaume Musso Hent PDF "En thriller med højt tempo. Endnu en gang forvirrer og
fascinerer Musso." - Le Parisien

Raphael og Anna er forlovede og har kun kendt hinanden i seks måneder. På en miniferie i Sydfrankrig
udspørger Raphael Anna om hendes fortid. Han fornemmer, at hun bærer på en mørk hemmelighed.

Modvilligt viser hun ham et billede og forsvinder derefter ud af døren. Billedet efterlader Raphael i chok, og
da hun ikke kommer tilbage eller senere er at finde i deres lejlighed i Paris, begynder en hektisk jagt på Anna
og sandheden om hende. Det fører blandt andet Raphael til New York, hvor en god ven i politiet hjælper ham
videre i eftersøgningen. Der venter en uventet afsløring, der atter engang vil overraske Guillaume Mussos

læsere.

"Meget effektiv." – France Inter

"Læs endelig Pigen fra Brooklyn – den er fremragende." – Nice Matin

"Mussos seneste roman er også hans bedste." - Lire

Guillaume Musso (f. 1974) har udgivet 13 romaner, hvoraf alle har ligget på de franske bestsellerlister, og
flere er filmatiseret. Bøgerne er oversat til 38 sprog og har samlet solgt over 22 millioner verden over. For

femte år i træk er Musso Frankrigs bedst sælgende forfatter.
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Raphael og Anna er forlovede og har kun kendt hinanden i seks
måneder. På en miniferie i Sydfrankrig udspørger Raphael Anna om

hendes fortid. Han fornemmer, at hun bærer på en mørk
hemmelighed. Modvilligt viser hun ham et billede og forsvinder
derefter ud af døren. Billedet efterlader Raphael i chok, og da hun
ikke kommer tilbage eller senere er at finde i deres lejlighed i Paris,
begynder en hektisk jagt på Anna og sandheden om hende. Det fører
blandt andet Raphael til New York, hvor en god ven i politiet hjælper
ham videre i eftersøgningen. Der venter en uventet afsløring, der

atter engang vil overraske Guillaume Mussos læsere.

"Meget effektiv." – France Inter



"Læs endelig Pigen fra Brooklyn – den er fremragende." – Nice
Matin

"Mussos seneste roman er også hans bedste." - Lire

Guillaume Musso (f. 1974) har udgivet 13 romaner, hvoraf alle har
ligget på de franske bestsellerlister, og flere er filmatiseret. Bøgerne
er oversat til 38 sprog og har samlet solgt over 22 millioner verden

over. For femte år i træk er Musso Frankrigs bedst sælgende
forfatter.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Pigen fra Brooklyn&s=dkbooks

