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Den hemliga kvinnan Anna Ekberg boken PDF Louise lever ett gott liv med sin man Joachim på Christiansø,

där hon driver ett litet café. En dag, mitt i sommarens högsäsong, dyker en främling upp och hävdar att
Louise inte heter Louise utan Helene och att hon i själva verket är hans fru som har varit försvunnen i tre år.

Det visar sig snart att det är något som är fel. De bilder mannen visar på sin försvunna fru är skrämmande lika
Louise. Och efter DNA-prover står det klart: Louise är Helene Söderberg. Gift med Edmund, mor till två barn

och arvtagare till ett företagsimperium.

Hon måste återvända till sitt gamla liv ett liv som hon inte minns. Hon måste säga adjö till Joachim, den man
hon älskar. Och hon måste försöka ta reda på vad som hände den natten för tre år sedan när hon försvann.

 

Louise lever ett gott liv med sin man Joachim på Christiansø, där hon
driver ett litet café. En dag, mitt i sommarens högsäsong, dyker en

främling upp och hävdar att Louise inte heter Louise utan Helene och
att hon i själva verket är hans fru som har varit försvunnen i tre år.

Det visar sig snart att det är något som är fel. De bilder mannen visar
på sin försvunna fru är skrämmande lika Louise. Och efter DNA-

prover står det klart: Louise är Helene Söderberg. Gift med Edmund,
mor till två barn och arvtagare till ett företagsimperium.

Hon måste återvända till sitt gamla liv ett liv som hon inte minns.
Hon måste säga adjö till Joachim, den man hon älskar. Och hon

måste försöka ta reda på vad som hände den natten för tre år sedan



när hon försvann.
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