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Det svarta trädet Tana French boken PDF Toby är en lättsam, framgångsrik 28-åring som precis har lyckats
prata sig ur ännu en knipa på jobbet och är ute och firar med vänner, när natten tar en vändning som kommer
att förändra hans liv. Han råkar överraska två inbrottstjuvar, som misshandlar honom och lämnar honom att
dö. Medan han kämpar för att återhämta sig från sina skador - och börjar inse att han kanske aldrig mer

kommer att bli den man han var - drar han sig tillbaka till sin familjs släktgods, Ivy House, för att ta hand om
sin döende morbror Hugo. Men så hittar han en människoskalle i stammen på en gammal alm i trädgården.
Och när polisutredningen börjar gräva i fallet tvingas Toby inse att hans förflutna kanske inte alls är vad han

alltid trott. Det svarta trädetär en fristående psykologisk thriller av en av världens just nu bästa
spänningsförfattare. En berättelse som frågar sig vad vi blir, och vad vi är kapabla till, när vi inte längre vet

vilka vi är.

 

Toby är en lättsam, framgångsrik 28-åring som precis har lyckats
prata sig ur ännu en knipa på jobbet och är ute och firar med vänner,
när natten tar en vändning som kommer att förändra hans liv. Han
råkar överraska två inbrottstjuvar, som misshandlar honom och

lämnar honom att dö. Medan han kämpar för att återhämta sig från
sina skador - och börjar inse att han kanske aldrig mer kommer att
bli den man han var - drar han sig tillbaka till sin familjs släktgods,
Ivy House, för att ta hand om sin döende morbror Hugo. Men så
hittar han en människoskalle i stammen på en gammal alm i

trädgården. Och när polisutredningen börjar gräva i fallet tvingas
Toby inse att hans förflutna kanske inte alls är vad han alltid trott.
Det svarta trädetär en fristående psykologisk thriller av en av

världens just nu bästa spänningsförfattare. En berättelse som frågar



sig vad vi blir, och vad vi är kapabla till, när vi inte längre vet vilka
vi är.
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