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BESKRIVNING

En varm sommarnatt försvinner sjuttonåriga Annabelle från det lilla samhället Gullspång, på gränsen
mellan Västergötland och Värmland. Hennes föräldrar är utom sig av oro, lokalpolisen står handfallen och
Missing people letar förgäves. Kriminalinspektör Charlie Lager skickas dit tillsammans med sin kollega.
Hon är utredare vid Nationella operativa avdelningen, en skicklig polis som i arbetet funnit de rutiner som
hennes kaotiska inre behöver. Hon värjer sig, vill inte åka, men gör till slut som alltid: följer order. Det
blir en resa bakåt i tiden. Hon tvingas återvända till platsen hon lämnade när hon var fjorton, ett förflutet
och en barndom som hon gjort sitt bästa för att fly från. Väl där väcks minnena till liv. Av att växa upp där
valmöjligheterna är få och drömmen om att ge sig av stark. Av mamman, som var allt det som Charlie är
rädd för att bli, alkoholiserad och sjuk.Medan hon försöker få fram sanningen om vem Annabelle var och
vad som hänt henne, gör Charlie skrämmande upptäckter om sin bakgrund. Och hon tvingas möta sitt
värsta minne: den gången hon lät en annan människa dö.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Annabelle (2014) - Rotten Tomatoes

Director David F. Sandberg (Lights Out) teams up with producers James Wan and Peter Safran (The
Conjuring) to bring the deadly doll back to life. Annabelle: Creation ...

Annabelle - Lina Bengtsdotter - pocket (9789175037950 ... - Adlibris ...

Dockan Annabelle skrämde alla som såg "The Conjuring" - och nu får vi veta hur allt började. Händelserna
bygger även denna gång på arkivmaterial och den ...

Annabelle - Lina Bengtsdotter - böcker ... - Adlibris Bokhandel

Pris: 39 kr. pocket. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Annabelle av Lina Bengtsdotter
(ISBN 9789175037950) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 169 kr



3
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https://www.bo-fi.club/?p=ANNABELLE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ANNABELLE&ln=se
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