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BESKRIVNING

Varje stad har sina hemligheter ... Att återvända till sitt barndomshem i Cold Creek kräver en hel del mod
för Tess Lockwood. Som barn kidnappades hon och hölls fången, men hon minns ingenting av brottet som
förstörde hennes barndom och splittrade hennes familj. Nu är hon en vuxen kvinna med en ljus framtid,
övertygad om att hon har lagt det förflutna bakom sig. Men efter att ha ärvt familjens hem tvingas hon
möta demonerna som fortfarande jagar henne - och staden Cold Creek. Gabe McCord har alltid känt
skuldkänslor för det som hände Tess. Hon blev bortförd från barngruppen han som tonåring var ansvarig
för att passa. I sin nya roll som sheriff hoppas han kunna bringa klarhet i det gamla olösta fallet, inte minst
på grund av de växande känslorna för Tess. Tess är inte redo att minnas vad som hände henne, och hon har
inga planer på att gräva fram några detaljer som skulle kunna påminna henne om sanningen. Men när ett
annat barn i staden försvinner är hon övertygad om att det har med hennes återkomst att göra. För att rädda
barnet måste Tess och Gabe göra vad de kan för att minnas de smärtsamma händelserna från barndomen -
och för att läka sina egna sargade själar för gott.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dödens fält (The Killing Fields) - Filmtipset

Vad sysslar de med i Ukraina? I fredags startade fotbolls-EM. Vilket europeiskt land som helst skulle visa
breda leenden för världen, och åtminstone låtsas att ...

Nyårsresa i Vietnam, Kambodja, Thailand, Angkor Wat

Kapitlen är korta, oftast bara några sidor. När alla fem delarna är på plats, så kommer varje person, i alla
fall de som överlever kriget, ha fått ...

Dödens fält (Sampackar för att hålla nere fraktkostnad) - tradera.com

Dödens fält i Myanmar, brittisk dokumentär från 2018 på SVT Play. Dödens fält i Myanmar. Är det ett
folkmord som pågår? FN har kallat rohingyerna för en av ...
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DÖDENS FÄLT

https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DENS%20F%C3%84LT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DENS%20F%C3%84LT&ln=se
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