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Aldrig glemt Amy Gentry Hent PDF ALDRIG GLEMT er en psykologisk thriller, der stiller spørgsmålet:

Hvor godt kender du egentlig dine børn? Som trettenårig blev Julie kidnappet fra sit værelse midt om natten,
mens hendes forældre intetanende sov. I otte år har Anna levet med sorgen og skyldfølelsen over, at hun ikke
kunne beskytte sin datter. I otte år har hun gjort alt for at finde Julie, men for hvert år er håbet om at finde
hende i live svundet ind. I otte år har hun kæmpet for at holde sammen på familien. Og så en dag ringer det

på døren. Udenfor står en ung pige, der hævder at være Julie. Det er et mirakel, og alle er fuldstændig
ekstatiske. I takt med at Julie fortæller sin historie, og hele familien skal lære hende at kende igen, kommer
Anna dog i tvivl. Der er så mange små ting, der ikke hænger sammen. Kender hun overhovedet sin datter?
Taler pigen sandt? Da Anna bliver kontaktet af en tidligere efterforsker på sagen, som nu arbejder som

privatdetektiv, starter en følelsesmæssig svær jagt på sandheden. For hvis Julie ikke er den, hun siger, hun er,
hvad er det så, hun vil dem? "Fans af Hawkin's Kvinden i toget vil kunne lide de skiftende fortællevinkler og

de komplekse kvindelige karakterer ..." - Booklist

 

ALDRIG GLEMT er en psykologisk thriller, der stiller spørgsmålet:
Hvor godt kender du egentlig dine børn? Som trettenårig blev Julie
kidnappet fra sit værelse midt om natten, mens hendes forældre

intetanende sov. I otte år har Anna levet med sorgen og skyldfølelsen
over, at hun ikke kunne beskytte sin datter. I otte år har hun gjort alt
for at finde Julie, men for hvert år er håbet om at finde hende i live
svundet ind. I otte år har hun kæmpet for at holde sammen på

familien. Og så en dag ringer det på døren. Udenfor står en ung pige,
der hævder at være Julie. Det er et mirakel, og alle er fuldstændig
ekstatiske. I takt med at Julie fortæller sin historie, og hele familien
skal lære hende at kende igen, kommer Anna dog i tvivl. Der er så
mange små ting, der ikke hænger sammen. Kender hun overhovedet

sin datter? Taler pigen sandt? Da Anna bliver kontaktet af en



tidligere efterforsker på sagen, som nu arbejder som privatdetektiv,
starter en følelsesmæssig svær jagt på sandheden. For hvis Julie ikke

er den, hun siger, hun er, hvad er det så, hun vil dem? "Fans af
Hawkin's Kvinden i toget vil kunne lide de skiftende fortællevinkler

og de komplekse kvindelige karakterer ..." - Booklist
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