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Bestsellerowa autorka wciagajacych thrillerow: Coreczka, Tylko
jedno klamstwo, Nie ufaj nikomu, Nigdy nie zapomnisz przeszla
sama siebie. Mistrzowsko stopniuje napiecie i zwodzi czytelnikow.

Kazda rodzina ma sekrety. Sekrety rodziny Zoe wstrzasna jej
swiatem.

Trzy lata temu czternastoletni Ethan, syn Zoe i Jake'a, wraz z
przyjacielem Joshem wymknal sie w nocy z domu. Doszlo do
nieszczesliwego wypadku i obaj chlopcy utoneli. Pograzona w
zalobie rodzina przeprowadzila sie do Londynu i probuje zaczac
zycie na nowo. Czy jednak matka moze sie pogodzic z odejsciem

swojego dziecka?
Gdy wydaje sie, ze wszystko powoli sie uklada, Zoe zaczyna
otrzymywac anonimowe wiadomosci. Ich nadawca sugeruje, ze

Ethan nie zginal w wypadku. Czy to tylko okrutny zart? A jesli tkwi
w tym ziarno prawdy?

Wbrew radom meza i przyjaciolki kobieta podejmuje sledztwo.
Jednak zamiast odpowiedzi znajduje tylko kolejne pytania. Co
ukrywaja rodzice Josha? Czy chlopcy mogli sie poklocic o

dziewczyne? A moze Ethan wcale nie jest ofiara, tylko sprawca...?
Kim naprawde byl jej syn?



Wraz z uplywem czasu Zoe odkrywa, ze jej zycie bylo oparte na
klamstwach. Choc sledztwo moze zaprowadzic ja dalej, nizby

chciala, nie cofnie sie przed niczym, by poznac prawde o smierci
Ethana.

Mroczny thriller o ludzkich sekretach, ktore nigdy nie powinny
wyjsc na jaw.

Blogerzy polecaja:
Naprawde nie spodziewalam sie takiego zwrotu akcji, a zakonczenie
zaszokowalo mnie do tego stopnia, ze prawie upuscilam mojego

Kindla!
Nicki's Life of Crime

Jesli lubicie trzymajace w napieciu ksiazki, od ktorych nie mozna sie
oderwac, ta wam sie spodoba.

Wit & Wonder Books
Bedziecie podekscytowani zaskakujacymi zwrotami akcji, a

zakonczenie jest zupelnie niespodziewane.
Ali The Dragon Slayer

Trzymajaca w napieciu fabula wciagnela mnie od pierwszej strony.
(...) Zaskakujace zakonczenie przyprawilo mnie o zawrot glowy!

Novel Deelights
To jedna z takich ksiazek, ktore czlowiek chce polecic po prostu

wszystkim... Znakomita!
Books from Dusk till Dawn

Zaskakujace zwroty akcji caly czas zbijaly mnie z tropu, a
zakonczenie bylo szokujace i zupelnie niespodziewane.

Recenzja z portalu Goodreads
Ta ksiazka przez caly czas trzymala mnie w napieciu! Nie

wiedzialam, czego sie spodziewac.
Touch My Spine Book Reviews

Kolejny znakomity thriller psychologiczny piora krolowej tego
gatunku.

Recenzja z portalu Goodreads
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