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Lejligheden S. L. Grey Hent PDF Stephanie og Mark trænger til at komme væk fra en stresset hverdag i

kølvandet på et indbrud i deres hus i Cape Town. De har imidlertid ingen penge, så da de får mulighed for at
bytte deres bolig med en tilsyneladende skøn lejlighed i Paris, slår de til: ideel beliggenhed, badekar med

løvefødder – umiddelbart den perfekte ramme om en romantisk uge, hvor de kan glemme det hele! Men ikke
alt går, som de havde håbet. Pariser-lejligheden viser sig at være som en ond drøm: ildelugtende og nedslidt
med jernskodder for vinduerne, og de øvrige lejligheder i ejendommen står tilsyneladende tomme. En mørk
stemning lægger sig om dem, og det er, som om den nægter at slippe sit tag i Mark. Hans opførsel bliver mere
og mere foruroligende, og snart må Stephanie tage drastiske metoder i brug for at beskytte sig selv og sin lille

datter …
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