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fire unge mennesker en gymnasiefest i en stjålet bil og brager ind i et
træ. Føreren, den 19-årige Jonathan, mister livet i ulykken. De tre
andre passagerer Tanja, Phillip og Nikoline overlever. Medierne,

politiet og Jonathans forældre køber historien om, at han var fuld og
kørte for hurtigt. Men Mathilde, Jonathans søster, begynder at kigge
nærmere på ulykken. Den eneste, der deler Mathildes tvivl, er den

nyuddannede politibetjent Marc, som var den første på ulykkesstedet.
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@kirkannemette #romanenKnust Anne Mette Kirk har arbejdet som
redaktør og vært på TV2’s kriminalmagasin Station 2 Efterlyst og

har dækket alt fra folketingsvalg til klimatopmøder for TV2
Nyhederne. Senest har hun arbejdet som kommunikations- og

presserådgiver i Kongehuset. Anne Mette Kirk bor i København med
mand og tre børn. KNUST er hendes debutroman.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Knust&s=dkbooks

