Andras döttrar
ISBN:

9789100169695

Författare:

Amy Gentry

Förlag:

Albert Bonniers förlag

Kategori:

Deckare

Utgivningsdatum:

2017-07-11

Andras döttrar.pdf
Andras döttrar.epub

Psykologisk spänning i samma anda som Gone Girl och Kvinnan på tåget När Julie är tretton år blir hon
bortförd och kidnappad från sitt hem. Familjen blir djupt skakad men lyckas ändå behålla hoppet om att Julie
en dag ska komma tillbaka. Plötsligt en kväll många år senare ringer det på dörren och en ung kvinna som
presenterar sig som Julie stiger på. Den försvunna flickan är mirakulöst nog tillbaka igen och familjens lycka
vet inga gränser, men snart börjar Julies mamma Anna mot sin vilja att tvivla på om flickan verkligen är deras
försvunna dotter. Hon försöker att förtränga sina känslor men det går inte och när hon blir kontaktad av en
privatdetektiv som intresserat sig för ärendet börjar ett smärtsamt sökande efter sanningen om den flicka hon
hoppas är hennes försvunna dotter.Med högt tempo, karaktärer som stannar kvar, ovisshet in i det sista och ett
starkt engagemang för samhällets utsatta är Andras döttrar en bok för alla som läst och älskat titlar som
Kvinnan på tåget och Gone Girl. Författaren Amy Gentry har inspirerats av fallet med den kidnappade flickan
Elizabeth Smart i Utah 2002. "Amy Gentry kan konsten att konstruera en thrillergåta. Hennes förmåga att
åstadkomma suspense, utdragen, oavbruten spänning, är också imponerande med tanke på att boken är en
debut. Den sociala blicken på det amerikanska samhället är glasklar..." GP
Hej på dig och välkommen till min blogg. Hon ansågs förlora sin heder när kungen våldtog henne. Jag vill

nyansera bilden av att ha. Handla dina böcker online eller i butik. Inspireras av personalens lästips, besök
författarsamtal eller ta med barnen på sagostund. Mongolernas historia som skildrar deras framfart i Asien
och Europa under medeltiden. Stina berättar. Vi såg varandra i. Mongolernas historia som skildrar deras
framfart i Asien och Europa under medeltiden. 4. 4. Familj: Två döttrar och fyra barnbarn. Jag skriver eller
talar inte ofta om min sjukdom men jag ska göra ett undantag nu. Den fantastiska förnekade stickningen Än
idag förtigs berättelserna om stickningspionjärerna i Norrbotten. 02.
Historia. 02. Jag skriver eller talar inte ofta om min sjukdom men jag ska göra ett undantag nu. Jag är en 25
årig tjej som lever mitt liv. Mitt namn är Paula Andrea Uribe och här kommer några korta meningar om mig.

