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Når ingen hører dig skrige Stephanie Perkins Hent PDF Forfatteren til Anna og det franske kys er tilbage med
et forfriskende bud på den klassiske slasher-genre. Fyldt med blod. Og selvfølgelig også med masser af

romantik.

Det er næsten et år siden, at Makani Young flyttede ind hos sin bedstemor langt ude på landet i Nebraska, og
hun er stadig ved at finde sig til rette med sit nye liv. Og hun er stadig jaget af sin fortid i Hawaii.

En efter en bliver hendes medstuderende på byens lille high school myrdet i en række brutale drab, og imens
politiet jagter morderen, breder uhyggen og usikkerheden sig, og Makani bliver tvunget til at forholde sig til

sine egne mørke hemmeligheder.

 

Perkins giver læserne en falsk følelse af tryghed, før hun trækker kniven og drejer den rundt ... - Publishers
Weekly

Læserne vil sove med det ene øje åbent - Booklist
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