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Girls möter American Psycho i mörk och skruvad berättelse om kärlek och besatthet.

När hon kliver in i bokhandeln där han arbetar är han förlorad. Han måste få veta allt om henne.
Måste få ha henne för sig själv. Så han börjar följa efter henne, spionera när hon träffar andra män, bryta sig
in i hennes lägenhet, stjäla hennes telefon och hacka hennes e-post.
Han kommer inte att låta något, eller någon, stå i vägen för deras kärlek.

Guinevere har författarambitioner och arbetar hårt på att upprätthålla sitt sociala nätverk och är till en början
avvisande mot Joe, killen bakom disken i bokhandeln. Men han är smart och rolig och så småningom börjar
hon inse att han kanske skulle passa henne perfekt. Så när hennes pojkvän plötsligt försvinner, kan hon inte
längre motstå Joe och de båda inleder ett förhållande där besatthet och lögner sätter destruktiva hjul i rullning.
Du är en gastkramande skildring av den livsfarliga passion som uppstår när två starka men skruvade
personligheter möts. Joe är anti-hjälten som erövrar hjältinnan genom att bryta mot varje paragraf i kärlekens
regelbok. Guinevere är en målmedveten tjej som är van att använda både kärlek, sex och lögner som
maktmedel för att nå dit hon vill.
Den här briljanta, perverst romantiska relationsthrillern håller fast läsaren till sista meningen och lämnar oss
med en känsla av att just ha blivit påkörda av ett tåg.

"Du tror att du vet storyn: flicka möter pojke, pojke visar sig vara en mordbenägen stalker. Kepnes Du är en
osannolikt kuslig thriller... en sådan bok som gör att ditt vanliga liv läggs på is tills du läst klart." Glamour
"En bladvändare ...
smart och riktigt kuslig." Elle
"En briljant saga om kärlek och besatthet... GONE GIRL möter en skruvad version av GIRLS." Marie Claire
“Kepnes debutroman är fascinerande, både vad gäller innehåll och stil.” Closer Magazine
“Om du gillade GONE GIRL’S porträtt av ett äktenskap i förfall så kommer den sjuka kärlekshistorien i Du ha
dig i ett fast grepp… Den drabbar dig som Stockholmssyndromet." Harpers Bazaar
“Jag blev alldels tagen av Caroline Kepnes Du …Det är en ytterst originell thriller, kyligt passionerad, farlig,
den lämnar mig mållös.” The Book Ramblings
"Du tar dig in i en psykopats huvud… den kanske till och med får dig att gilla honom. En galen och makaber
kärlekshistoria.” TimeOut Australia
"Kuslig...brutal." USAToday.com
“En mörk hypnotiserande debut om två människor som fångats i en romantisk härva som alltmer liknar ett
strypgrepp.” Booklist
Kepnes låter läsaren fastna så djupt i stalkern Joes huvud att vanföreställningar blir till verklighet.” Kirkus
Reviews
”Du är en intensiv och spännande berättelse om besatthet.” Publishers Weekly
”En mästerligt skriven triller som ger dig frossa.” People’s magazine

Informasjon fra byene Førde, Florø Ålesund, de mest interessante nyheter, bilder, videoer, nyheter kategorier:
Anleggsarbeid, Byggevarer, Daglegvarer, Dyr. www.ikke.no Hva ventet du egentlig å finne?
webmaster@ikke.no Cappelen Damm Undervisning inviterer årlig til en rekke seminarer og arrangementer. På
Cappelen Damm TV kan du se video av foredragene og dele med kollegaer. Start.no er din daglige
underholdningsarena. Quiz Høsten er på vei, og du kommer til å finne mange blader i forskjellige farger.
Start.no er din daglige underholdningsarena.
Quiz Høsten er på vei, og du kommer til å finne mange blader i forskjellige farger. – Skal du treffe folk i livet
deres, må du bruke deres eget språk; Bibel over alle grenser; Kristenruss? – Alt blir halde oppe ved Guds ord;
Når man kjøper et bredbåndsabonnement hjemme, står ofte prisen i stil med netthastigheten. Men får du det du
blir lovet? Det er det ikke alle som tar. Her ser du hvorfor Trump ikke har råd til å ta feil om global
oppvarming. Griezmann har bestemt seg.
Blir i Atletico. Fem tanker i Tour de France-oppkjøringen. Dette må du vite om de nye sedlene. I tillegg til
alle standard-emojiene du sikkert kjenner igjen fra telefonen din, kan du i dette vinduet finne andre
spesialsymboler du ikke ellers finner på det.

