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BESKRIVNING

I taket vajade en snara. Nedanför stod en stol.Han sökte bedjande om nåd med ögonen, men förövaren
tittade inte på honom. Arbetade bara med honom som om han vore ett av Bennys paket på posten. Gode
Gud, vad skulle han göra? Om bara Liisa kunde dyka upp och rädda honom! Benny började få panik och
kämpade som en galning på golvet. När han kört slut på sig och syret som han kämpade för att få in genom
näsan inte räckte till, vilade han en stund. Då passade förövaren på att rycka upp honom från golvet och
slänga honom över axeln, efter att ha trätt snaran över hans huvud. Repet löpte över kroken till taklampan
som nu låg på sängen. Han ställde upp honom på stolen och drog i repet så att det spände runt halsen på
Benny. Nu vågade han inte röra sig av rädsla för att snaran skulle spänna ännu hårdare. Bennys fötter tilläts
nudda vid stolens sits och han kämpade desperat för att hålla balansen och minska trycket runt halsen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Most popular baby names of 2014 | BabyCenter

This is the story of Jody, an unemployed young black man, who's been living with his mother for several
years, even though he's got a child of his own.

Baby Boys Clothing | Amazon.com

Shop baby boy clothes & accessories at Carters.com. Find fashionable & affordable baby boy clothing.

Baby Boy Clothes - Macy's

Shop boys' staples, including cosy cashmere sweaters and cotton bodysuits - all sized for small wardrobes.
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BABY BOY

https://www.bo-fi.club/?p=BABY%20BOY&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BABY%20BOY&ln=se
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