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BESKRIVNING
»Mo Hayder är ohyggligt blodig, men precis som Val McDermid är hon en så bra berättare att man läser
ändå. Och just när man tror att allt är över skrämmer hon vettet ur en!« | LOTTA OLSSON, DN»Mo
Hayder är det närmaste en Stephen King vi har, den blodigaste thrillerförfattaren på den här sidan
Atlanten.« | THE MIRROREn man och hans hustru hittas inspärrade i sitt eget hem på en stillsam
bostadsgata i södra London. De är gravt uttorkade, och de har blivit fastbundna och brutalt misshandlade.
Mannen är nära döden. Men det ska bli ännu värre: Deras åttaårige son saknas. När kriminalinspektör Jack
Caffery kallas in för att utreda visar det sig vara omöjligt för honom att förhålla sig kyligt och objektivt
till brottet; likheterna med händelser ur hans eget förflutna är alltför stora. Och när han gräver djupare i
falletsamtidigt som han försöker hålla ihop sin tillvaro trots de alltmer omskakande avslöjandena om hans
eget livså börjar den verkliga mardrömmen...MO HAYDER [född 1962] är en brittisk kriminalförfattare.
Hennes serie om Jack Caffery har sålt i över 2 miljoner exemplar världen över. Mo Hayder har bland annat
vunnit de prestigefyllda Edgar Allan Poe- & Barry-priserna, samt två CWA Dagger Awards, senast CWA
Dagger in the Library 2011. Behandlingen [The Treatment] är den andra boken om Jack Caffery, efter den
hyllade Fågelmannen. Mo Hayder bor i Bath i England.»Mo Hayder är en lysande författare, varje bok jag
har läst av henne har varit fantastisk, denna är inget undantag.« | A BOOKAHOLIC SWEDE»En av de
otäckaste böcker jag någonsin läst.« | THE GUARDIAN»Makalöst bra.« | DAILY MAIL
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Om behandlingen - internetpsykiatri.se
Med åldern sjunker våra fotval ner, foten blir bredare och skorna börjar kännas trånga och obekväma.
Varför? Det är en naturlig utveckling som kommer av ...

Behandlingen - Mo Hayder - pocket (9789176459881) - Adlibris Bokhandel
Behandlingen: Kan tanden räddas? Det friska tandköttet har inga fickor, endast en grund tandköttsfåra runt
tänderna, 0,5-2 mm djup. Vid parodontit med förlust ...

Strålbehandling - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta ...
Pris: 55 kr. Pocket, 2016. Finns i lager. Köp Behandlingen av Mo Hayder på Bokus.com. Boken har 3 st
läsarrecensioner.
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