
Klarsyn
Hent bøger PDF

Belinda Bauer
Klarsyn Belinda Bauer Hent PDF Før var de en familie ligesom alle andre: Anna og James og deres fireårige
søn, Daniel. Men i et flygtigt øjeblik forandrer alt sig. Fem fodspor i cementen er nu det eneste tegn på, at

Daniel har eksisteret. Det eneste, hans mor har tilbage. Hver dag vogter hun de små fodspor. Holder dem rene.
Pudser dem blanke. Anna er fuldstændig desperat af længsel og fortvivlelse, så da hun hører om en mand med
ægte klarsyn, griber hun straks muligheden. Hvem ville ikke gøre det? Måske kan han fortælle hende, hvad

der skete med hendes søn. For fireårige børn forsvinder da ikke bare i den blå luft. Gør de? En utrolig
velskreven roman, der er morsom som få. Vel at mærke med en humor, som man kan kalde for bizar, morbid
og grotesk. ♥♥♥♥♥♥ - Fyens Stiftstidende ... bragede retfærdigt igennem i Storbritannien med sin dystre og
rustikke og ganske velskrevne gyser ... ♥♥♥♥ Politiken Neglebidende, uhyggelig, dyster og knagende god
underholdning. litteratursiden.dk Den mest polerede krimiforfatter på mordafdelingen ... Udmattende,

berusende og pokkers uhyggelig ... Daily Express Belinda Bauer er et vidunder. Hendes romaner er nærmest
uanstændigt gribende og fornøjelige, og Klarsyn er måske hendes hidtil bedste. Sophie Hannah Et intrikat
plot, på sine steder utroligt gribende – Bauers evne til at komme ind under huden på sine personer er
uovertruffen. Guardian Belinda Bauers romaner er tankevækkende og yderst originale. Mo Hayder
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fodspor i cementen er nu det eneste tegn på, at Daniel har eksisteret.

Det eneste, hans mor har tilbage. Hver dag vogter hun de små
fodspor. Holder dem rene. Pudser dem blanke. Anna er fuldstændig
desperat af længsel og fortvivlelse, så da hun hører om en mand med
ægte klarsyn, griber hun straks muligheden. Hvem ville ikke gøre
det? Måske kan han fortælle hende, hvad der skete med hendes søn.
For fireårige børn forsvinder da ikke bare i den blå luft. Gør de? En
utrolig velskreven roman, der er morsom som få. Vel at mærke med
en humor, som man kan kalde for bizar, morbid og grotesk. ♥♥♥♥♥♥
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