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Ulven i hjertet Andrea Hannah Hent PDF Ulven i hjertet er en anmelderrost YA-thriller om sindets afkroge,
om svigt, traumer, forglemmelse og det ufortalte. Om hvordan ikke alt tabt nødvendigvis bør findes igen...

Efter overfaldet, der nær kostede hendes lillesøster Ella livet, blev Claire Graham sendt til en tante på
Manhattan for at komme sig over traumet. Men skyldfølelsen over at have ladet Ella være alene den fatale
aften hjemsøger stadig Claire, og bag hvert gadehjørne fornemmer hun den samme insisterende voldsomhed,
der lurede på hendes søster. Claires psykolog kalder det en sygelig angst, men Claire kender sandheden: Det

var ulve, der overfaldt Ella, og nu vil de have mere.

Da Ella pludselig forsvinder, har Claire intet andet valg end at vende tilbage til den lille hjemby i Ohio og stå
ansigt til ansigt med sin ødelagte familie. Claires eneste trøst er Ellas dagbog, der leder hende på sporet af

den frygtindgydende sandhed bag Ellas overfald og forsvinden...

Pressen skrev:

»Paranormal eller psykologisk … Et fascinerende puslespil af en bog.« – Kirkus Review
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