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En spännande och överraskande roman med filmisk känsla!

En framgångsrik affärsman sätter in en annons i en dagstidning i
Chicago. Han är på jakt efter en trogen hustru. Inom kort får han

svar från en kvinna som beskriver sig själv som enkel och ärlig. Men
hon visar sig vara allt annat än just det. Hennes hemliga plan är att

gifta sig med mannen och sedan döda honom, sakta och
omsorgsfullt, så att hon sedan kan leva livet som välbärgad änka. Vad

hon inte alls räknat med är att mannen har egna planer ...

Romanen utspelar sig 1907 i en snöig avkrok i Wisconsin.
Huvudpersonerna Catherine och Ralph är båda känslomässigt

skadade av upplevelser i det förflutna och deras motiv till att ingå
äktenskap är ytterst olika. I takt med att deras respektive brokiga
historia nystas upp växer det fram en verklig och uppriktig relation

mellan dem. När så den försvunne sonen hittas utvecklas ett
triangeldrama av yppersta klass. En av personerna måste bort, men

vem? Spänningen hålls vid liv fram till sista sidan.



En trogen hustru är en internationell bästsäljare som sålt över 700
000 ex bara i USA. Utgiven på 27 olika språk. Romanen är en riktigt
dramatisk sidvändare som passar perfekt i bokcirklar, eftersom man
känner så starkt för dess karaktärer. Författaren Robert Goolrick har
tidigare skrivit den kritikrrosade The End of the World as We Know
It. »Den är grymt spännande och i slutet av boken håller jag den så

hårt att knogarna vitnar.« Bloggen Med näsan i en bok

»En riktigt spännande bok, och otäck. Goolrick har ett sätt att skriva
som griper tag i dig och får berättelsen att krypa under skinnet. Rent

klaustrofobisk på sina ställen.« Djursholms bokhandel

»Robert Goolrick håller läsaren på sträckbänken ända till sista
meningen. Mycket bra historisk spänning med touch av dekadens,

mörker, sex och ensamhet.« En bokcirkel för alla

»Ett rasande triangeldrama där passion, svek, mord och tvära
vändningar håller läsarens intresse vid liv långt in på småtimmarna.
En fantastisk berättelse med inträngande personporträtt, målande
miljöskildringar och mustiga relationsbeskrivningar. Det är mycket
av allt och man nästan sugs in i handlingen för att efter sista sidan
känna sig både vimmelkantig och liksom tillrufsad.« Biblioteket i

Sunne

»Det är en tät, intensiv, nästan surrealistisk berättelse, berättad med
en annorlunda röst. Och inte alls vad jag förväntade mig.« Bloggen

Hyllan

»Robert Goolrick håller mig fångad från pärm till pärm och
vändningarna är många och pusselbit läggs till pusselbit. Men trots
det kan jag inte räkna ut hur det hela ska sluta och det gör boken

extra läsvärd... Robert Goolrick är skicklig på att gestalta
karaktärerna utan att avslöja för mycket och personerna växer på ett
trovärdigt sätt fram. En berättelse full av kärlek, svek, vänskap,
förfall, ensamhet, missbruk och sex. Ja här finns allt... Jag

rekommenderar boken varmt om du är det minsta intresserad av
mänskliga relationer!« Bloggen Erikas bokprat

»Oerhört vackert skriven.« Bloggen Glamsorbet

»... när deras drömmar och förhoppningar både krockar och flyter
samman blir det riktigt intressant ... allt som oftast lyckas Goolrick
överraska och ge en bild av hur kärleken kan vara om man sliter bort
den rosa slöja som oftast döljer den. Och resultatet är väldigt lyckat.«

Bloggen Böcker rockar fett



Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Trogen hustru sökes&s=sebooks

