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BESKRIVNING

Vet du vad grannarna gömmer i sin källare?En kvinna och ett barn hittas, svårt medtagna men vid liv,
inspärrade i en källare. Ingen vet vilka de är och den förvirrade, äldre mannen som äger huset säger att han
aldrig har sett dem. Grannarna är chockade hur har detta kunnat hända på deras lugna gata?
Kriminalkommissarie Adam Fawley gör ett genombrott i utredningen när det uppdagas att en annan ung
kvinna och ett barn försvann i samma område för flera år sedan. Men inget är vad det först ser ut att vara
och Fawleys eget förflutna gör sig påmint i jakten på en samvetslös förövare.Cara Hunters andra bok om
Adam Fawley gör en djupdykning i mänsklig ondska och håller läsaren på helspänn från första till sista
sidan.Cara Hunter är en brittisk författare bosatt i Oxford. Hon debuterade med den hyllade Hemmets
trygga vrå där hon introducerade kriminalkommissarie Adam Fawley.»Oförutsägbar och ytterst
övertygande hatten av!« Nicci French»Fullkomligt uppslukande och djupt tillfredsställande läsning.«
Peter James
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Marié Svedlund Lindroos mötte fordon i mörkret på motorvägen

Riktor är en man med inrutade vanor. På dagarna arbetar han på ett äldreboende. På kvällarna går han hem
till sitt hus, där han bor ensam och aldrig får besök.

Niklas Strömstedt - Ett ljus i mörkret - osd.nu

Skott i mörkret (engelska: A Shot in the Dark) är den andra filmen i Rosa pantern-serien. Filmen
regisserades och producerades av Blake Edwards och hade premiär 1964.

Mörkret - Ragnar Jónasson - adlibris.com

För mörkret ute om nätterna, se mörker. Mörkret är en by i Särna socken i Älvdalens kommun som ligger
2,5 mil väster om Särna i Sverige vid Fuluälven.



3

I MÖRKRET

https://www.bo-fi.club/?p=I%20M%C3%96RKRET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=I%20M%C3%96RKRET&ln=se
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