
Babyalarm
Hent bøger PDF

Vibeke Dorph Nielsen

Babyalarm Vibeke Dorph Nielsen Hent PDF Katrine forelsker sig i den karismatiske og velhavende Thomas,
der installerer hende i en herskabslejlighed på Frederiksberg. De venter deres første barn, alt virker så perfekt,

men så går noget galt.

For den tilsyneladende velfungerende Katrine ændrer sig voldsomt, da hun bliver gravid. Hun føler sig
overvåget, hun er fyldt af uro, og hun gør mærkelige ting, som hun ikke kan huske bagefter. Har Katrine en
alvorlig fødselsdepression? Ønsker hun virkelig at skade sit barn? Det bliver både hun selv og omgivelserne
efterhånden overbeviste om. Først da alt er ramlet, begynder Katrine at ane, at der måske er god grund til al
hendes uro – og at det er andet og mere end hendes eget syge sind, der hjemsøger hende for at gøre hende

ondt.

Babyalarm er en isnende, psykologisk thriller af Vibeke Dorph, et nyt spændende navn på den danske krimi
scene.

 

Katrine forelsker sig i den karismatiske og velhavende Thomas, der
installerer hende i en herskabslejlighed på Frederiksberg. De venter

deres første barn, alt virker så perfekt, men så går noget galt.

For den tilsyneladende velfungerende Katrine ændrer sig voldsomt,
da hun bliver gravid. Hun føler sig overvåget, hun er fyldt af uro, og

hun gør mærkelige ting, som hun ikke kan huske bagefter. Har
Katrine en alvorlig fødselsdepression? Ønsker hun virkelig at skade
sit barn? Det bliver både hun selv og omgivelserne efterhånden
overbeviste om. Først da alt er ramlet, begynder Katrine at ane, at

der måske er god grund til al hendes uro – og at det er andet og mere
end hendes eget syge sind, der hjemsøger hende for at gøre hende

ondt.

Babyalarm er en isnende, psykologisk thriller af Vibeke Dorph, et
nyt spændende navn på den danske krimi scene.
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