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Susannes dagbog til Nicholas James Patterson Hent PDF Forlaget skriver: Kemien mellem Katie Wilkinson
og Matt Harrison er helt fantastisk, og Katie er overbevist om, at Matt er manden i hendes liv. Derfor styrter

hendes verden i grus, da han en dag uden nogen som helst forklaring forlader hende.

Kort efter modtager hun en dagbog, og tankerne i dagbogen tilhører en kvinde, som Katie ikke kender. I et
vedlagt brev skriver Matt, at nøglen til Katies og Matts forhold ligger i dagbogen, så hun kaster sig over den.

Det bliver en smertefuld læsning, for det viser sig, at dagbogens forfatter, Susanne, er Matts kone, og
Nicholas er deres fælles barn. Har Matt bedraget hende? Aldrig har Katie læst noget, der i den grad har grebet
hende om hjertet, og så må hun endda kæmpe med sine egne følelser. Side efter side bliver vendt, mens Katie

konstant må spørge sig selv, om der er håb for hende og Matt.

James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et væld af spændende krimier og thrillere,
hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog og har opnået stor

succes over hele verden.
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