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Nora har succes med sine klummer, bøger og foredrag, hvor hun fortæller om, hvordan alle kan opnå succes
og blive lykkelige, bare de gør en indsats. Det er netop, hvad Nora selv har gjort efter en ulykke for ti år siden,
hvor hun kun med nød og næppe overlevede et fald fra syvende sal. Nu lever hun med sin mand og deres to
børn i en herskabelig villa på en vej for velhavere. Men en dag flytter Klara ind i huset overfor, og idyllen
krakelerer. Da Nora samtidig går i gang med at skrive sin næste bestseller om de syv dødssynder, støder hun
ind i en række problemer. Langsomt dukker fragmenter af hendes fortid op, og mistanker plager hende –
måske var det, der skete for ti år siden, slet ikke en ulykke? Og hvem kan Nora (og læseren) stole på? DEN
OTTENDE DØDSSYND er en psykologisk spændingsroman om falske facader og frygtelige hemmeligheder.
Romanen er virkelig levende og meget velskrevet, jeg forsvandt ind i universet fra første færd, og kunne
faktisk bare læne mig tilbage og "nyde" turen. Bognørden.dk ★ ★ ★ ★ ★ Denne her thriller er simpelthen så
spændende, så mangler du ferielæsningen, så er den her. Bogblogger.dk" "...bogens 370 sider vendte mere
eller mindre sig selv i løbet af de to dage det tog at læse dem." Litteratursiden "....plottet er genialt, historien
perfekt fortalt, og hovedpersonernes roller er så velskrevne at den her bog ryger i en klasse for sig!"
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udgave] af Rebecka Edgren Aldén - Indbundet (Indbundet bog). Nora har succes med sine klummer, bøger og
foredrag, hvor hun fortæller om, hvordan alle kan opnå succes og blive lykkelige, bare de gør en indsats. På
dansk. Læs om Den ottende dødssynd i kategorien Lydbøger med ISBN nr. Bogen er Rebecka Edgren
Adléns debut som romanforfatter, og det bærer den til en vis grad præg af. Begravet i stilheden. Nora har
succes med sine klummer, bøger og foredrag, hvor hun fortæller om, hvordan alle kan opnå succes og blive
lykkelige, bare de gør en indsats.
Den ottende dødssynd, som netop er kommet fra trykken er en debut fra svenske Rebecka Edgren Alden.
Den er ikke specielt velskrevet, og den er også lidt kluntet oversat fra svensk. a. Krimifan. Den storslåede
fortælling om Harry Cliftons liv begynder i England i tiden efter Første Verdenskrig. Nora bor med sin mand
Frank og deres to børn i en flot herskabsvilla i et pænt kvarter. Den smukke gamle herskabslejlighed, fyldt til
randen med kunst og bøger, sætter en perfekt scene for denne levende og energiske fortæller. Løgnen af C.
Tove Alsterdal. Dataeksperten Erik Bergstrøm kan i hvert fald ikke. L.
Vend dig ikke om.

