
En helt normal familie
Hent bøger PDF

Mattias Edvardsson

En helt normal familie Mattias Edvardsson Hent PDF Forlaget skriver: En roman om en forbrydelse.

17-årige Stella bliver anklaget for brutalt at have myrdet en femten år ældre mand. Hun er en almindelig
teenager fra normal familie i lokalområdet. Hvorfor skulle hun have indladt sig med en dubiøs

forretningsmand – og ovenikøbet slået ham ihjel?   

Stellas far er præst, og hendes mor forsvarsadvokat. Instinktivt kæmper de datterens sag, men får deres egen
moralbegreber testet til det yderste i forsøget på at få Stella frikendt. For hvem kender i sidste ende sandheden

– andre end Stella?

Fortalt i en usædvanlig trestemmig stil stiller EN HELT NORMAL FAMILIE spørgsmålet: Hvor godt kender
du dine egne børn? Hvor godt kender du dig selv og din ægtefælle? Og hvor langt er du villig til at gå for at

beskytte dem? 

En helt lnormal familie har solgt over 50.000 eksemplarer på et halvt år i Sverige og var en af de allermest
streamede lydbøger i 2018. Den er solgt til udgivelse 
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