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At han er pæn? Ja, det er godt - og pæn, det ER Patrick, som terapeuten Ellen O’Farrell tumler ind i midt i sit
i forvejen omtumlede kærlighedsliv. Han er også single, Patrick. Han har et godt job og det lader til, at han
kan lide hende på samme måde, som hun kan lide ham. Og så er der lige den ekstra ting, der gør ham virkelig
spændende: Der er en anden, der vil have ham. Patrick har en stalker. Hans ekskæreste er slet ikke så færdig

med ham, som han er med hende. Og det er jo interessant. Faktisk er det så interessant, at Ellen får
uimodståelig trang til at møde hende. Til at lære stalkeren at kende. Hun ved bare ikke, at lige præcis det, har

hun allerede gjort. Liane Moriarty (f. 1966) har et stort forfatterskab bag sig og har ligget øverst på
bestsellerlisterne verden over. På dank foreligger fire tilter, der alle præsenterer et indblik i tilsyneladende helt

almindelige mennskers helt ualmindelige liv: Min mands hemmelighed, Store små løgne, Hypnotisørens
kærlighed og Det hun glemte. Forfatteren bor i Sydney med sin mand og deres to børn.

 

Hvad gør en mand interessant? Sådan rigtig interessant? At han er
pæn? Ja, det er godt - og pæn, det ER Patrick, som terapeuten Ellen
O’Farrell tumler ind i midt i sit i forvejen omtumlede kærlighedsliv.
Han er også single, Patrick. Han har et godt job og det lader til, at
han kan lide hende på samme måde, som hun kan lide ham. Og så er
der lige den ekstra ting, der gør ham virkelig spændende: Der er en
anden, der vil have ham. Patrick har en stalker. Hans ekskæreste er
slet ikke så færdig med ham, som han er med hende. Og det er jo
interessant. Faktisk er det så interessant, at Ellen får uimodståelig
trang til at møde hende. Til at lære stalkeren at kende. Hun ved bare
ikke, at lige præcis det, har hun allerede gjort. Liane Moriarty (f.
1966) har et stort forfatterskab bag sig og har ligget øverst på

bestsellerlisterne verden over. På dank foreligger fire tilter, der alle



præsenterer et indblik i tilsyneladende helt almindelige mennskers
helt ualmindelige liv: Min mands hemmelighed, Store små løgne,
Hypnotisørens kærlighed og Det hun glemte. Forfatteren bor i

Sydney med sin mand og deres to børn.
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