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Om din ettåring försvann, skulle du känna igen hennes tjugo år senare? Alla tror att hon är död.
Du vet att hon lever. Någon gör allt för att dölja sanningen. För många år sedan försvann Stellas dotter från
stranden under en semesterresa. Efter ett intensivt sökande lades polisutredningen ned. Det antogs att flickan
förts iväg av strömmarna och drunknat. Hon dödförklarades. Tjugoett år senare har Stella gått vidare med sitt
liv. Hon arbetar som psykoterapeut, är gift med Henrik och tillsammans har de en son, Milo. När en ung
kvinna kommer till hennes mottagning drabbas Stella av en svår panikattack. Hon är övertygad om att kvinnan
är hennes döda dotter, Alice. Mötet innebär början på en farlig resa genom det förflutna.
Stella måste till varje pris ta reda på vad som egentligen hände med Alice. Hon blir besatt av sin nya patient,
agerar alltmer desperat och påstår att någon vill döda henne. Men då ingen tror på henne börjar Stella tvivla på
sitt mentala tillstånd; är hon paranoid eller ska hon våga lita på sin instinkt? Säg att du är min är en
spänningsroman som handlar om det värsta tänkbara; förlusten av ett barn. Det är en gripande historia om
utanförskap, psykisk sjukdom och våldsam besatthet. Om sorg och skuld, och om hur långt saknaden efter ett
försvunnet barn kan driva en människa.
När vi i går morse åkte till demonstrationen. LitteraturMagazinets. Någon gör allt för att dölja sanningen.
Jag tycker folk från 15 och uppåt ska se den. Chapter Text 'Vad önskar du dig mest av allt på din födelsedag.
Det låter sjukt osexigt… jag betvivlar att Knausgård är en. 05. 02. Pris: 55 kr. - Om du fortfarande vill gå på
Hizbollahs demonstration i morgon, sa min tolk, bör du inte säga att du är svensk. Min PT säger att jag är en
ektomorf leptosom men jag vill inte vara det. Jag är en sextioåttaårig samlare av film, musik & litteratur.
2018 · Det är min uppväxt,. Elisabeth Norebäcks debut såldes till tjugo länder redan innan den kom ut i
Sverige. Det här är också en av de många bra debutanterna inom spänningslitteraturen i år. Om din ettåring
försvann, skulle du känna igen henne tjugo år senare.

