
Hajpad nagelbitar-thriller om komapatient i fara – nu på svenska!
Tänk dig att du ligger i koma. Du kan höra allt som sägs omkring dig, men du kan inte röra ett finger eller ens blinka. Din man, din
syster och din läkare besöker dig – men du är övertygad om att någon av dem är anledningen till olyckan som ledde dig hit. Kan
du lista ut vem innan det är för sent? Alice Feeneys debutroman Jag ljuger ibland är en pulshöjare till thriller, en vild berg-och-
dalbana som hyllats av recensenter och läsare, och även håller på att bli storfilm. Nu finns boken äntligen på svenska – översatt av
Katarina Falk. 

Brittiska Alice Feeney är journalist i grunden och har i över femton år arbetat som reporter för BBC. Jag ljuger ibland är hennes
debutroman, som sålts till över femton länder och bidragit till att hon nu kan skriva på heltid. Hon bor i Surrey tillsammans med sin
man och skriver just nu på nästa fristående thriller. 

"En modig och originell författarröst – jag älskade denna bok!" Clare Mackintosh

"Intressant, originell och beroendeframkallande."  The Daily Mail

"En tajt skriven thriller med ett slut som tvingar dig att börja om från början." Metro

OM BOKEN:

Det finns tre saker du bör veta om mig: Jag ligger i koma. Min man älskar mig inte längre. Jag ljuger ibland. 

Amber Reynolds ligger i koma. Hon har inget minne av hur hon hamnade på sjukhus, men hon vet att det inte var någon olycka.
Livrädd, och fångad i sin egen kropp, försöker hon pussla ihop minnena av vad som hände veckan innan. 

Amber har insett att hon har en make som inte längre älskar henne, en syster som döljer en mörk hemlighet och ett ex som inte kan
släppa taget. Någon av dem ljuger, men kan Amber lista ut vem? Och kan hon tvinga sig själv att vakna upp innan det är försent?

ETIKETT:



På boken JAG LJUGER IBLAND har vi satt etiketten Thrilling! Så trött på äldre kriminalkommisarier med alkoholproblem,
men ändå sugen på en rejäl dos spänning? Det här är böckerna för dig!
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