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Forglemmigej Mary Higgins Clark Hent PDF Maj Nichols vågner med et sæt i det store, gamle hus. Er det

virkelig hendes lille søn Bobby, hun kan høre græde? Men Bobby blev jo dræbt dengang ved
jernbaneoverskæringen. Er hun ved at miste forstanden? Den lange ferie i "Forglemmigej-huset" tegnede
ellers så lovende. Maj, hendes mand Adam og deres datter Hannah – kun de tre sammen i det idyllisk

beliggende hus ved Cape Cod. Maj er bange for, at hun er ved at blive sindssyg – og med god grund, for de
uhyggelige lyde i huset fortsætter. En nat er Hannah blevet flyttet fra sin vugge – men af hvem? Det viser sig,
at "Forglemmigej-huset" har en dyster fortid, som trækker spøgelsesagtige tråde frem til nutiden. En nutid,
der varsler død og ulykke, og hvor Maj får uventet besøg … Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk
spændings- og gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med spændingsromanen "Hvor er børnene?" og har

siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers, hvoraf mange er blevet filmatiseret.

 

Maj Nichols vågner med et sæt i det store, gamle hus. Er det virkelig
hendes lille søn Bobby, hun kan høre græde? Men Bobby blev jo
dræbt dengang ved jernbaneoverskæringen. Er hun ved at miste

forstanden? Den lange ferie i "Forglemmigej-huset" tegnede ellers så
lovende. Maj, hendes mand Adam og deres datter Hannah – kun de
tre sammen i det idyllisk beliggende hus ved Cape Cod. Maj er

bange for, at hun er ved at blive sindssyg – og med god grund, for de
uhyggelige lyde i huset fortsætter. En nat er Hannah blevet flyttet fra
sin vugge – men af hvem? Det viser sig, at "Forglemmigej-huset" har
en dyster fortid, som trækker spøgelsesagtige tråde frem til nutiden.
En nutid, der varsler død og ulykke, og hvor Maj får uventet besøg
… Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk spændings- og

gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med spændingsromanen "Hvor
er børnene?" og har siden skrevet flere end 50 internationale

bestsellers, hvoraf mange er blevet filmatiseret.
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