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Glashuset Rebecca Fleet Hent PDF Da Caroline og Francis får et tilbud om at bytte bolig, slår de til med det
samme ved udsigten til en uges ferie væk hjemmefra. Efter et par hårde år er de stadig i fuld gang med at

genfinde hinanden som par.

Da de ankommer, viser det sig, at huset er halvtomt og upersonligt – det er svært at forestille sig, hvilket
menneske der bor der. Men så begynder Caroline langsomt at afdække visse livstegn – spor fra hendes liv.
Blomsterne på badeværelset og musikken i anlægget virker måske nok uskyldige i hendes mands øjne, men
for hende er de alt andet end det. Det lader til, at den person, de har byttet bolig med, er én, hun plejede at

kende særdeles godt.

Og nu er den person ovenikøbet i hendes eget hjem ...

En fantastisk thriller – rendyrket domestic noir, fuld af spændinger og overraskelser. Jeg elskede den.
Lee Child

Jeg læste Glashuset i et åndeløst ryk. Dyster, begavet, sexet, gribende, totalt fantastisk.
Erin Kelly, forfatter

Fleet er en forfatter, man skal holde øje med.
Publishers Weekly

Medrivende. uhyggelig.
Shari Lapena

Rebecca Fleet har læst engelsk på universitetet i Oxford, og bor nu i London hvor hun arbejder med
marketing. Glashuset er hendes første thriller.
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hårde år er de stadig i fuld gang med at genfinde hinanden som par.
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de alt andet end det. Det lader til, at den person, de har byttet bolig

med, er én, hun plejede at kende særdeles godt.

Og nu er den person ovenikøbet i hendes eget hjem ...
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London hvor hun arbejder med marketing. Glashuset er hendes første

thriller.
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