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Øjne som mine Sheena Kamal Hent PDF Hun troede hun havde lagt sin fortid bag sig. Men hun tog fejl

Det starter med den telefonsamtale, som Nora har ventet og frygtet i femten år, lige siden hun bortadopterede
sin nyfødte datter. Bonnie er forsvundet. Da hun er løbet hjemmefra så mange gang før, tager politiet ikke
hendes forsvinden alvorligt. De desperate adoptivforældre rækker derfor ud efter Bonnies biologiske mor,

som deres allersidste håb.

Som et produkt af et plejesystem og med en fortid fyldt med flugt, vold og smerte, ved Nora godt, hvad der
kan ske en sårbar pige, som lever på gaden. Modvilligt begiver Nora sig af sted, med sin hund som eneste

selskab, væk fra de skinnende regnvåde gader i Vancouver, velvidende at hun vil åbne sår, som aldrig er helet
og dykke ned i et mørke, hvor der intet er til at beskytte hende - kun hendes instinkter og den sære evne hun

har til at skille sandhed fra løgn.

Eftersøgningen afslører et puslespil af en konspiration, som leder Nora på en sindsoprivende rejse af bedrag
og vold. En rejse som fører hende gennem Canadas snedækkede bjerge til en smuk og farlig ø, hvor hun vil
stå ansigt til ansigt med det hun frygter mest. Alt sammen for at redde en datter, hun aldrig har ønsket sig.

En pageturner af en debut, som har taget Canada med storm, og den første bog i serien med den modige,
kaotiske og følelsesmæssigt brændte Nora Watts som hovedperson.
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