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Bring mig tilbage B.A. Paris Hent PDF Efter en ferie, holder Finn og Layla ind på en rasteplads for at gå på
toilettet. Da Finn kommer tilbage, er Layla sporløst forsvundet. Det er i hvert fald, hvad han fortæller politiet.
Ti år senere er Finn forlovet med Ellen, Laylas søster. Der er dog noget ved Ellen, som Finn ikke helt kan
forstå, og han stoler måske heller ikke helt på hende, som han burde. Kort tid før det planlagte bryllup, får

Finn et opkald om, at nogen har set Layla. Han begynder også at få e-mails fra fremmede, som ved mere, end
de burde, og pludselig begynder der at dukke ting op fra Laylas fortid. Kan Layla være i live - og på sporet af
Finn? I så fald, hvad vil hun, og hvad ved hun? En fremragende hitchcocks spændingsroman. Publishers
Weekly Paris opbygger et fint plot og føjer originalitet til den gamle god søster-ond søster-dynamik. New

York Times Paris beviser endnu en gang sit værd som spændingsforfatter med denne fængende psykologiske
thriller. Library Journal Selvom Paris leverer masser af ledetråde, tager afslutningen en drejning, som vil

strække læserens godtroenhed til grænsen, og videre. Kirkus Review
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toilettet. Da Finn kommer tilbage, er Layla sporløst forsvundet. Det

er i hvert fald, hvad han fortæller politiet. Ti år senere er Finn
forlovet med Ellen, Laylas søster. Der er dog noget ved Ellen, som
Finn ikke helt kan forstå, og han stoler måske heller ikke helt på

hende, som han burde. Kort tid før det planlagte bryllup, får Finn et
opkald om, at nogen har set Layla. Han begynder også at få e-mails
fra fremmede, som ved mere, end de burde, og pludselig begynder
der at dukke ting op fra Laylas fortid. Kan Layla være i live - og på

sporet af Finn? I så fald, hvad vil hun, og hvad ved hun? En
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opbygger et fint plot og føjer originalitet til den gamle god søster-
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til grænsen, og videre. Kirkus Review
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