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BESKRIVNING

Runt en grav i skogen står fem personer samlade. Graven är grund och liten. De har alla hjälpt till att
gräva, och en grop stor nog att passa en vuxen hade varit mycket mer tidskrävande...Många år senare hittas
en kvinna strypt. Hon är det första offret i en rad av brutala mordfall. Snart återfinns mänskliga benrester i
marken utanför ett före detta barnhem. Vilka förfärliga hemligheter ligger fördolda i det gamla huset och
hur hänger de ihop med morden?Kriminalkommissarie Kim Stone inser snart att den hon jagar är en
mördare vars dödande pågått under decennier - en gärningsman som måste stoppas innan fler lik
påträffas.För att sätta fast mördaren måste Stone konfrontera sina egna inre demoner, men klarar hon det
innan det är för sent?Tysta rop är den första deckaren i en serie om kriminalkommissarie Kim Stone.
Sviten har i Storbritannien hyllats av både recensenter och vanliga läsare, och har sålt i över en och en halv
miljon exemplar. Böckerna ges ut i fler än 20 länder och författaren har kontrakt på att skriva sammanlagt
16 titlar i serien.ANGELA MARSONS bor i närheten av Birmingham tillsammans med sin partner, deras
golden retriever och en svärande papegoja. Hon skrev relationsromaner innan hon bytte spår och blev
framgångsrik deckarförfattare."Små korta kapitel håller spänningen i toppnivå. Person och
miljöskildringen är mycket välskriven liksom själva händelseförloppet. Ser med stort intresse fram mot
kommande böcker i serien."Mats Garme, Ölandsbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tysta rop - jenniesboklista.com

Köp 'Tysta rop' bok nu. Runt en grav i skogen står fem personer samlade. Graven är grund och liten. De
har alla hjälpt till att gräva ...

Tysta rop: barns berättelser om sexhandel (Häftad, 2017 ...

Tysta rop : barns berättelser om sexhandel Natalie Gerami RUNT OM I VÄRLDEN utnyttjas och
misshandlas hundratusentals barn varje år. Ofta handlar det om fattiga ...

Tysta rop - Biblioteken i Borås stad

Av Angela Marsons Silent Scream, 2015 Översatt av Lena Kamhed Lind & Co, 2017 ISBN 978-91-7461-
933-1,,398 sidor. Detta är en skickligt skriven bladvändare av en ...
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TYSTA ROP

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