Bag facaden
Forfatter:

Rachel Abbott

Forlag:

Punktum

ISBN:

9788793079533

Kategori:

E-Bøger

Sprog:

Dansk

Udgivet:

12. oktober 2017

Bag facaden.pdf
Bag facaden.epub

Sov godt – hvis du kan. Du aner ikke hvem der holder øje. Da Olivia Brookes tilkalder politiet og fortæller, at
hendes mand og børn er forsvundet, er hun sikker på, at hun aldrig vil se dem igen. Og hun har god grund til at
frygte det værste, for det er ikke den første tragedie Olivia har oplevet. To år senere tilkaldes politikommissær
Tom Douglas for at efterforske familien Brookes igen, men denne gang er det Olivia og hendes tre børn, der er
forsvundet. Beviserne tyder på, at hun og børnene befandt sig i familiens hjem samme morgen. Men bilen står
i garagen, og hendes pung og mobiltelefon ligger i tasken på køkkenbordet. Politiet vil starte en eftersøgning
gennem medierne, men hvert eneste foto af Olivia og børnene er blevet fjernet fra fotoalbummer, computere
og telefoner. Og så finder de blodet … “Rachel Abbott vil få dig til at gætte langt ud på natten, og når du
endelig tror du har regnet den ud, kan du starte forfra! Sandheden er, at du vil elske denne bog. Suspense
Magazine “’Du kan ikke lægge den fra dig’ er en stærk underdrivelse. Amazon (5 stjerner) “Endnu et hit. Kan
stærkt anbefales! Bibliophile Book Club
Oluf Bagers Gård er en hyggelig restaurant i Odense med god smag. Se filmen Lehnsgaard. Se filmen
Lehnsgaard. Mød menneskerne bag Gemina Termix. Fremstillet med kærlighed, omhu og nysgerrighed.
kom og se det festlige indslag. Hos os kan I slappe af i rolige og hyggelige omgivelser samt nyde den gode
mad i Odense. H. Fra jord til bord. januar 2005. Hos os kan I slappe af i rolige og hyggelige omgivelser samt
nyde den gode mad i Odense. Rytterskolerne i Kronborg Rytterdistri kt Mod slutningen af 1600-årene blev

krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde skulle. Hos os kan I slappe
af i rolige og hyggelige omgivelser samt nyde den gode mad i Odense. Harsdorff Soundvenue er Danmarks
skarpeste medie med fokus på musik, film og tech – de stærkeste navne og vigtigste tendenser.
16. Fra jord til bord.

