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Catrin och Rachel hade varit bästa vänner sedan barndomen, då de växte upp i ett litet samhälle på de ensliga
Falklandsöarna. Men deras vänskap fick ett fruktansvärt slut när Catrins söner dog medan Rachel passade
dem. Tre år senare kämpar Catrin fortfarande med att bli fri från det bittra hat som förgiftar all hennes vakna
tid. När ett barn försvinner och öborna förenas i sökandet tvingas de två kvinnorna åter konfrontera sitt
förflutna. Även Catrins före detta älskare, Callum, finns med i bilden. Alla bär de på fasansfulla hemligheter.
Och de har ytterligare två saker gemensamt: de sörjer, och ingen av dem litar på någon. Inte ens på sig själva
SHARON BOLTON, född i Lancashire i England, har snabbt blivit en av Storbritanniens mest hyllade
deckarförfattare, inte minst för sin serie romaner om polisen Lacey Flint. Hon har nominerats till en rad priser,
bland annat CWA Gold Dagger, ITW Thriller Award och Mary Higgins Clark Award. Små svarta lögner är en
fristående kriminalroman.
Några böcker ska man smaka på, andra ska man sluka och några få ska man tugga och låta smälta / Francis
Bacon This Pin was discovered by Lotta Rydvall. Catrin och Rachel var barndomsvänner i ett litet samhälle
på Falklandsöarna. ISBN 9789188447265. 00:-»Höstens mest efterlängtade för min del, och Sharon Bolton är
lysande, som vanligt. Fredriksson Modernista, 2015 ISBN 978-91-7645-419-0, 416 sidor. Sidor. Jag har
ännu inte träffat på en bok av Sharon Bolton som inte fängslat mig fullständigt. A Traveling Sister Read with
Kaceey. Små svarta lögner är till sitt format en psykologisk deckare, med betoning på psykologisk.
Medverkande: François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Jean Dujardin m fl. « | PAULA
HAWKINS, författare till megasuccén Kvinnan på tåget »Jag har innan dess hunnit anklaga varenda en av
dem plus några andra öbor och varit övertygad om att jag vet hur det ligger till. Det var visserligen inte mord.
Små svarta lögner av Sharon Bolton.
Vi får bit för bit lära oss mer om hur många liv som kan påverkas av en tragisk olyckshändelse.

Efter Macchiarini: Karolinskas mass-slakt på professorer som tio små negerpojkar. 2016. Vita rockens
svarta lögner övertygade Mcchiarinis patienter;. Det här var precis så spännande och. Catrin och Rachel var
barndomsvänner i ett litet samhälle på Falklandsöarna.
Jag hinner tro att jag vet precis vad som hänt flera gånger, innan jag verkligen får veta. Inlägg om Små
svarta lögner skrivna av bokdamen Små svarta lögner är en väldigt bra, överraskande och spännande thriller om än i ett långsammare och lugnare tempo än vi är vana vid från … Små svarta lögner av Sharon Bolton Vad
är det värsta din bästa vän skulle kunna göra mot dig.

