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Ingen vej tilbage Benny Aaholm Hent PDF Christine Nordstrand var lykkeligt gift. Hun elskede sin mand,

kriminalassistent Henrik Nordstrand, og deres femårige søn Leo. Men da der en dag skete noget med drengen,
åbnede det for hendes sinds mørkeste sider. Var det arven fra den sindssyge mor, der krævede sin ret, og som
gjorde Christine til et helt andet menneske? Eller var det blot skæbnen, der drev sit grusomme spil med den
unge kvinde og tvang hende længere og længere ud? Indtil der ikke var nogen vej tilbage? Benny Aaholm (f.
1935) er en dansk forfatter, der står bag en lang række populære romaner. Hans romaner er både udkommet
som føljetoner til Søndags-BT og Ude og Hjemme og er sidenhen blevet trykt som bøger. Mange af bøgerne

er desuden udkommet i Norge og Sverige, hvor de også har opnået stor succes.

 

Christine Nordstrand var lykkeligt gift. Hun elskede sin mand,
kriminalassistent Henrik Nordstrand, og deres femårige søn Leo.
Men da der en dag skete noget med drengen, åbnede det for hendes
sinds mørkeste sider. Var det arven fra den sindssyge mor, der

krævede sin ret, og som gjorde Christine til et helt andet menneske?
Eller var det blot skæbnen, der drev sit grusomme spil med den unge
kvinde og tvang hende længere og længere ud? Indtil der ikke var

nogen vej tilbage? Benny Aaholm (f. 1935) er en dansk forfatter, der
står bag en lang række populære romaner. Hans romaner er både

udkommet som føljetoner til Søndags-BT og Ude og Hjemme og er
sidenhen blevet trykt som bøger. Mange af bøgerne er desuden

udkommet i Norge og Sverige, hvor de også har opnået stor succes.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ingen vej tilbage&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


