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Den ottende dødssynd Rebecka Edgren Ald\u00e9n Hent PDF Nora har succes med sine klummer, bøger og
foredrag, hvor hun fortæller om, hvordan alle kan opnå succes og blive lykkelige, bare de gør en indsats. Det
er netop, hvad Nora selv har gjort efter en ulykke for ti år siden, hvor hun kun med nød og næppe overlevede

et fald fra syvende sal. Nu lever hun med sin mand og deres to børn i en herskabelig villa på en vej for
velhavere. Men en dag flytter Klara ind i huset overfor, og idyllen krakelerer. Da Nora samtidig går i gang
med at skrive sin næste bestseller om de syv dødssynder, støder hun ind i en række problemer. Langsomt
dukker fragmenter af hendes fortid op, og mistanker plager hende – måske var det, der skete for ti år siden,

slet ikke en ulykke? Og hvem kan Nora (og læseren) stole på? DEN OTTENDE DØDSSYND er en
psykologisk spændingsroman om falske facader og frygtelige hemmeligheder. Plottet er genialt, historien

perfekt fortalt, og hovedpersonernes roller er så velskrevne at den her bog ryger i en klasse for sig!
Krimifan.dk En virkelig stærk læseoplevelse. Bognørden.dk Denne her thriller er simpelthen så spændende,
så mangler du ferielæsningen, så er den her. Bogblogger.dk Dette er bogen for dig, der kan lide psykologiske

thrillere og ikke er til blodige mord eller ensomme, fordrukne politimænd. En rigtig god og spændende
sommerferiebog. Litteratursiden.dk
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