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En hjælpende hånd Gillian Flynn Hent PDF I En hjælpende hånd møder vi en snu ung kvinde, der kæmper
for at overleve ved at begå forskellige former for mere eller mindre harmløst bedrageri. En regnfuld

aprilmorgen er hun i færd med at læse auraer i butikken Den spirituelle hånd, da den smukke, velhavende
Susan Burke gør sin ankomst. Som en ferm menneskekender diagnosticerer vores fortæller øjeblikkeligt
Susan som en ulykkelig kvinde, der er ivrig efter at give sit ensomme liv et skud dramatik. Men så snart

’seeren’ besøger det urovækkende victorianske hjem, der har været kilden til Susans rædsel og ulykke, indser
hun, at hun måske ikke er nødt til at lade som om, hun tror på spøgelser.

Miles, Susans teenage-stedsøn, gør ikke sagen bedre med sin foruroligende opførsel og makabre
forestillingsevne. Snart er de tre låst i en isnende kamp for at finde ud af, hvor den virkelige ondskab lurer og

hvad, om noget, der kan gøres for at undslippe den.
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