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BESKRIVNING VIT KRYPTA
Thriller om dolda sekter, frihetsberövande och manipulationAlex och Dani är
enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En midsommarnatt
när de är 22 år försvinner Dani spårlöst. Man letar efter henne i flera månader utan att
finna minsta ledtråd.Omgivningen försöker få Alex att glömma det hemska som har
inträffat, men hon får ett nervöst sammanbrott och ligger katatonisk på psyket i en hel
månad. När hon skrivs ut har hon bara en enda tanke i huvudet: Att hitta Dani.För att
försörja sig medan hon letar efter systern tar Alex anställning på den mytomspunna
dejtingfirman Ash & Coal. Det är där hon träffar den framgångsrika och attraktiva
psykologen Carl Asher. Snart börjar märkliga saker att hända. Varför känner hon Danis
närvaro i ett speciellt rum på firman? Vem är det som lämnar mystiska meddelanden i
hennes lägenhet?Alex misstänker att en ockult sekt har kidnappat Dani, men kan det
verkligen stämma? Människor i hennes omgivning börjar ifrågasätta hennes mentala hälsa:
inbillar hon sig allt? Plötsligt befinner Alex sig i ett farligt limbo där mycket tyder på att
hon står näst på tur.Vit krypta är en thriller om sekter med osynliga nätverk,
frihetsberövande, maktlöshet och manipulation - och om en syskonkärlek som är starkare
än allt.Lotta Olsson/DN:"Spännande om sekter och ordenssällskap och deras makt över
medlemmar, ett ämne som Mariette Lindstein behärskar väl. Ett tag misstänker man
alla."Johannas deckarhörna (Amelia):Författaren är mycket skicklig på att förmedla
obehag. Det ligger något hotfullt i luften genom hela boken och de små detaljerna, att
känna sig iakttagen, förföljd, inte ensam i rummet förhöjer berättelsen till en extra hög
nivå. Internationellt sett är den psykologiska thrillern vår samtids största trend och Mariette
Lindstein går i spetsen för genren här i Sverige.Svenska böcker: Rysligt spännande, otroligt
bra intriger, personbeskrivningar som är väl genomtänkta och beskrivna. En riktigt
bladvändare helt enkelt.Olivias deckarhylla:Den täta mystiken och känslan att man inte vet
vem man kan lita på ger liv åt de fint beskrivna miljöerna och det levande språket.
Fängslande, förföriskt och förtrollande. Jag vill ha mer!
VIT KRYPTA - MARIETTE LINDSTEIN - BÖCKER (9789137151502) | ADLIBRIS
Pris: 99 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Vit krypta av Mariette
Lindstein (ISBN 9789137151502) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr. Alex och Dani är
enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En midsommarnatt
när de är 22 år försvinner Dani spårlöst. Alex. Pris: 174 kr. Inbunden, 2018. Skickas inom
1-3 vardagar. Köp Vit krypta av Mariette Lindstein på Bokus.com. Boken har 4 st
läsarrecensioner. 2018, Inbunden. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Köp
boken Vit krypta hos oss! Pris: 86 kr. Ljudbok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Vit
krypta av Mariette Lindstein (ISBN 9789176517666) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr
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Alltid bra. Pris: 189 kr. Inbunden, 2018. Köp Vit krypta av Mariette Lindstein hos Bonniers
bokklubb Pris: 199 kr. MP3, 2018. Köp Vit krypta av Mariette Lindstein hos
Lyssnarklubben Vit krypta handlar om Alex och Dani, som är enäggstvillingar och de har
bara varandra sedan deras föräldrar övergivit dem för en indisk sekt och helt sonika. Titel:
Vit krypta Författare: Mariette Lindstein Format: Inbunden Antal sidor: 388 Förlag: Forum
Bokförlag Recensionsexemplar "Alex och Dani är enäggstvillingar. Vit krypta är en
fristående spänningsroman som författaren Mariette Lindstein har skrivit efter trilogin om
Via Terra (Sekten på Dimön, Sekten som återuppstod. Hej Åsa! Tack för att du läste och
recenserade. Du behöver inte allt ursäkta dig för att du tyckte den var för rå. Du har
recenserat och lyft fram min Dimön. Thriller om dolda sekter, frihetsberövande och
manipulation Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar
övergivit dem. En mid Köp 'Vit krypta' bok nu. Thriller om dolda sekter, frihetsberövande
och manipulation Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga. Alex och Dani är
enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En midsommarnatt
när de är 22 år försvinner Dani spårlöst. Missa inte bokbloggarnas omdömen om boken Vit
krypta på Bokbloggar.se! #bokforlaget-forum #bokbloggar #boktips #författare #böcker
#lästips #bokrecensioner. Vit krypta av Lindstein, Mariette: Thriller om dolda sekter,
frihetsberövande och manipulation Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan
deras.
VIT KRYPTA - FORUM
Dani och Alex är tvillingar, oskiljaktiga men ändå väldigt olika till sitt sätt. När Dani
försvinner spårlöst upplever Alex det som att förlora. White Crypt (Vit krypta) Mariette
Lindstein Rights sold Sweden: Forum Poland: Bukowy Las Alex and Dani are identical
twins, inseparable since their parents 2018-04-11. Vit krypta av Mariette Lindstein Min
smakbit kommer från sidan 17 i Vit krypta av Mariette Lindstein (titeln är länkad till
förlagets sida och där finns mer info om boken) Vit krypta has 58 ratings and 8 reviews.
Ray said: 'The white tomb' (my own translation of the title) is a thriller about sects with the
invisible networ... Tjenahej alla läsare av min blogg. Jag är en sextioåttaårig samlare av
film, musik litteratur. Övriga fritidsintressen: Dart familjen naturligtvis. Äntligen har jag
tagit mig tid att läsa Vit krypta av Mariette Lindstein och det var en riktig bladvändare full
av dramatik, spänning och syskonkärlek. Författare: Mariette Lindstein Titel: Vit krypta
Genre: Thriller Antal sidor: 386 Originalspråk: Svenska Originaltitel: - Översättare: - Serie.
Om oss. Vi är 59 bok- och pappershandlare över hela Sverige som samverkar för att kunna
ge bättre priser och bättre service. Vår lokala prägel är stark och. Specialpris: 172 kr, pris:
214 kr. 2018. Inbunden. Finns alltid BOKREA. Köp boken Vit krypta av Mariette
Lindstein (ISBN: 9789137151502) hos BookOutlet.se "Det tar bara några minuter innan de
andra männen är där. Det är Hajen som har hittat henne. Han gör ingen ansats att dra ut
henne från gömstället förrän. Thriller om dolda sekter, frihetsberövande och manipulation
Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En.
Thriller om dolda sekter, frihetsberövande och manipulation Alex och Dani är
enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan deras föräldrar övergivit dem. En mid
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