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BESKRIVNING

»En explosiv debut som har dig i sitt grepp från första sidan. Grym, läskig och gripande.« | The Sun På
tioårsdagen för Autumns bortförande får hennes mamma Francine en anonym lapp. Den innehåller bara
fem ord: »Jag vet var hon är.« När en främmande ung kvinna dagen efter säger sig ligga bakom lappen vill
Francine först avfärda incidenten som ett grymt och makabert skämt. Men främlingen vet saker som ingen
annan än Autumn borde kunna veta, och Francine tvingas inse att hon talar sanning. Snart står det klart att
hon måste ge sig in i mörka, skrämmande sammanhang för att ta reda på sanningen om vad som hänt
hennes dotter. Faran visar sig komma från oväntat håll - och Francine blir tvungen att göra saker som hon
aldrig trodde att hon var kapabel till. S. B. CAVES är född och uppvuxen i norra London. Kidnappad [I
Know Where She Is] är hans hyllade debut: en gripande, pulshöjande thriller. Ett måste för alla som älskar
Karin Slaughter eller Linwood Barclay.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Norsk kvinna tros vara kidnappad | SVT Nyheter

Kidnappning är en vardaglig benämning på brottet människorov. Ordet (eng. kidnapping) kommer av
engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla ...

kidnappad - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder.

Norsk miljardärhustru kidnappad - maken krävs på 92 miljoner

Den norska miljardärhustrun Anne-Elisabeth Falkevik Hagen försvann utanför sitt hem för tio veckor
sedan och har sedan dess inte setts till ...
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KIDNAPPAD
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