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BESKRIVNING

En åttaårig pojke hittas mördad på en lekplats i ett fashionabelt kvarter i London. Grannpojken Sebastian,
elva år, har blod på kläderna och grips av polisen. Är det möjligt att ett bråk mellan pojkarna kunnat sluta i
mord?Under rättegången som följer ger pojken intryck av att vara ovanligt begåvad, med ett belevat,
nästan vuxet, sätt att föra sig. Det framkommer att han hyser ett närmast perverst intresse för blod och
våld. Sebastian bor med sina föräldrar i en flott våning men bakom den dyrbara fasaden döljer sig något
fasansfullt.Försvaradvokat Daniel Hunter berörs starkt av Sebastians öde. Det väcker minnen av hans egen
trasiga barndom. Han har vuxit upp med en heroinmissbrukande mor, misshandel och återkommande
flyktförsök från olika fosterhem. När han till slut hamnade hos den tålmodiga och kärleksfulla
fostermamman, Minnie, fick han kamrater, började spela fotboll och vågade ta emot kärlek och omsorg.
Minnie förstod att Daniel var studiebegåvad, uppmuntrade honom och såg till att han fick en
universitetsutbildning. Men så en dag hände något som för alltid förstörde relationen. Ett oförlåtligt
svek.En psykologisk spänningsroman av en internationellt uppmärksammad debutant - boken ges ut i
femton länder. Författaren väver skickligt ihop trådarna i denna tankeväckande mordhistoria, hon skildrar
trovärdigt barns utsatthet och ger samtidigt en skrämmande bild av brittiskt rättsväsende.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Den skyldige - Pocket Shop

Denna jakt efter "toppspionen" påminner lite om försöken att utröna vem som var den femte i The
Cambridge Five. Det har ju hintats en del lite olika ...

Den skyldige - David Baldacci - Bok (9789176291160) | Bokus

Filmmagasinet Ekko er et magasin om film og medier. Det er anmeldelser, essays, analyser og baggrund,
store interviews med hjemlige såvel som internationale ...

Den skyldige | 156,00 kr | Bok av Lisa Ballantyne - Plusbok.se

Streama Den skyldige direkt på webben och i våra appar. Se hela programmet och mycket mer på TV4
Play!
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