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Skyggen af et smil Mary Higgins Clark Hent PDF Forlaget skriver: Den 31-årige Monica Farrell arbejder som
børnelæge på et lille hospital i New York. Efter sin fars død har hun ingen familie tilbage, for hendes far var
adopteret, og det lykkedes ham aldrig at opspore sine biologiske forældre. Men det bekymrer ikke Monica,

for hun elsker sit liv, som det er og lever og ånder for sit arbejde.

Den aldrende Olivia Morrow ved imidlertid, at Monica er den retmæssige arving til familiens formue. Det er
en hemmelighed, som Olivia har båret på i mange år og svoret, at hun aldrig vil afsløre. Men da Monica

pludselig kommer ud for en række mystiske uheld, går det op for Olivia, at andre kender til sandheden, og at
de vil gå meget langt for, at den ikke skal blive afsløret.

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk kriminalromanforfatter. Hun debuterede i 1975 med
spændingsromanen "Where Are the Children?" og har siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers.
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