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Forlad mig ikke Mary Higgins Clark Hent PDF Forlaget skriver: Nell McDermott mister pludselig sin mand,
Adam, da deres lystyacht eksploderer i New Yorks havn. Hun er dybt ulykkelig over tabet af sin elskede og
plaget af skyldfølelse, for den sidste gang hun så Adam, havde de et voldsomt skænderi, og hun bad ham om

ikke at komme hjem igen.

Efterforskningen viser, at nogen havde anbragt en bombe om bord, og Nell, der tidligere har flirtet med den
spirituelle verden, opsøger en clairvoyant for at komme i kontakt med Adam. Beskeden fra Adam er

foruroligende og får Nell til at tvivle på deres kærlige forhold. Men er beskeden ægte?

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk spændings- og gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med
spændingsromanen "Hvor er børnene?" og har siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers, hvoraf

mange er blevet filmatiseret.
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sidste gang hun så Adam, havde de et voldsomt skænderi, og hun

bad ham om ikke at komme hjem igen.

Efterforskningen viser, at nogen havde anbragt en bombe om bord,
og Nell, der tidligere har flirtet med den spirituelle verden, opsøger
en clairvoyant for at komme i kontakt med Adam. Beskeden fra
Adam er foruroligende og får Nell til at tvivle på deres kærlige

forhold. Men er beskeden ægte?

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk spændings- og
gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med spændingsromanen "Hvor

er børnene?" og har siden skrevet flere end 50 internationale
bestsellers, hvoraf mange er blevet filmatiseret.
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