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Echo Ridge Karen M. McManus Hent PDF Forfatteren til En af os lyver er tilbage med endnu en page-
turner Echo Ridge er en lille by, og Ellery har aldrig været der før, men hun har hørt om den. Det var der,
hendes moster forsvandt som 17-årig. Og for blot fem år siden blev byen landskendt, da årets homecoming

queen blev myrdet. Nu skal Ellery bo der sammen med sin tvillingebror hos sin bedstemor, som hun knap nok
kender. Byen er billedskøn, men gemmer på hemmeligheder. Og nogen truer med at gøre årets homecoming
lige så farlig, som den var for fem år siden. Ellery kender alt til hemmeligheder. Hendes mor har dem, hendes
bedstemor har dem. Og efterhånden som Ellery lærer mere om Echo Ridge, står det klart: Alle skjuler noget.
Men hemmeligheder kan være farlige - og de fleste er ikke gode til at holde på dem. I Echo Ridge er det bedst

at holde sine hemmeligheder for sig selv ...   Karen M. McManus debuterede som YA- forfatter med det
internationale hit En af os lyver. Hun er master i jounalistik fra Northeastern University.
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