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Lying game 1 Sara Shepard Hent PDF Hun havde et liv, folk ville slå ihjel for. En dag var der nogen, der
gjorde det. Lying Game er historien om Emma, der en aften ved computeren finder frem til sin ukendte

tvillingesøster, Sutton. Hun spørger, om de skal mødes og får med det samme et svar fra Sutton. Hvad Emma
ikke ved er, at Sutton på det tidspunkt er død. Før hun ved af det, er Emma hvirvlet ind i et spil, hun ikke selv
kan overskue og har overtaget sin døde søsters identitet. Emma vil finde ud af, hvem der myrdede Sutton,
men vil Suttons venner, forældre og kæreste tro på, at Emma er den, hun giver sig ud for at være? Og hvad
sker der, når Emma finder ud af, at Suttons morder følger hver eneste af hendes bevægelser? Lying Game –
Den enes død er første bind i en serie på i alt fire bøger. Serien er solgt til flere lande og i øjeblikket arbejder

ABC Entertainment på at gøre Lying Game til en tv-serie.

 

Hun havde et liv, folk ville slå ihjel for. En dag var der nogen, der
gjorde det. Lying Game er historien om Emma, der en aften ved
computeren finder frem til sin ukendte tvillingesøster, Sutton. Hun
spørger, om de skal mødes og får med det samme et svar fra Sutton.
Hvad Emma ikke ved er, at Sutton på det tidspunkt er død. Før hun
ved af det, er Emma hvirvlet ind i et spil, hun ikke selv kan overskue
og har overtaget sin døde søsters identitet. Emma vil finde ud af,
hvem der myrdede Sutton, men vil Suttons venner, forældre og
kæreste tro på, at Emma er den, hun giver sig ud for at være? Og

hvad sker der, når Emma finder ud af, at Suttons morder følger hver
eneste af hendes bevægelser? Lying Game – Den enes død er første
bind i en serie på i alt fire bøger. Serien er solgt til flere lande og i
øjeblikket arbejder ABC Entertainment på at gøre Lying Game til en

tv-serie.
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