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Lisa Jewell är tillbaka med en pulshöjande bladvändare om hemligheter och minnesförlust! I East Yorkshire
hittar den ensamstående mamman Alice en man på stranden utanför hennes hus. Han har inget namn, ingen
jacka och ingen aning om hur han kommit dit. Utan att tänka sig för ordentligt bjuder hon in honom till sitt
hem. I Surrey inser tjugoettåriga Lily att hennes man har försvunnit. De har endast varit gifta i tre veckor och
när han en dag inte kommer hem från jobbet känner hon sig fast i ett nytt land där hon inte känner någon. Och
när hon inte tror att något kan bli värre meddelar polisen henne att hennes man aldrig ens har existerat. Två
kvinnor, en man utan minne och tjugo år av hemligheter står i centrum av Lisa Jewells nya roman. En
gripande bladvändare som är minst lika nervkittlande som hennes senaste bok Flickorna i parken.
Utmattningsdeprimerad. Sjukvård. A poor yet passionate young man falls in love with a rich young woman,
giving her a sense of freedom, but they are soon … Rostproblem Michael H 2002-03-22: Jag har alltså rost i
höger bakflygel samt lite runt sista sidorutan på höger sida. På vägen hem så kom vi att börja prata om hur
vårt sexliv mer eller mindre upphört att existera. Sjukskriven för att jag inte klarade mer. Det började
egentligen förra sommaren, när jag (45 år) och min sambo Ann (32 år) hade varit på fest tillsammans.
Nordvästlig vind enligt vindmätaren vid Hovs Hallar. Jag var precis utanför hans dörr när det ringde på mi.

då jag … Kompisen och jag. Här kan du läsa om mindre kända saker som försiggår inom den 'sjuka vården'.
Är det någon som vet denna adress. Jag var på väg hem till min kompis Lars som bodde ensam med sin
mamma i ett litet hus. då jag … Kompisen och jag. Hans Iderström står som administratör. Sjukskriven för
att jag inte klarade mer. Har fått flera kvitton på att barn och ungdomar idag generellt upplever ett starkt tryck
mot att de måste ta plats hela tiden. Utmattningsdeprimerad. På vägen hem så kom vi att börja prata om hur
vårt sexliv mer eller mindre upphört att existera.

