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BESKRIVNING
Dockmakaren I Terrebonne Parish i Louisiana håller en fruktansvärd hemlighet på att avslöjas av en
kvinna vars dotter försvann spårlöst för sju år sedan ... Och nu har en ny ledtråd dykt upp - en docka som är
en avbild av Claire Doucetts försvunna barn. Till och med det lilla födelsemärket på flickans vänsterarm
finns med. När Claire av en slump får syn på den kusligt naturtrogna dockan i ett skyltfönster i franska
kvarteren blir hon chockad, och mer beslutsam än någonsin att ta reda på vad som hände med hennes
älskade Ruby. Men när dockan blir stulen och affärens ägare hittas död inser Claire att den enda hon kan
vända sig till är sin exman Dave Creasy. Han arbetade tidigare som polis, men de senaste sju åren har han
tillbringat i sitt eget privata helvete med känslor av skuld och förtvivlan. När Claire behövde honom som
mest ställde han inte upp för henne. Kan hon nu få honom att tro på att dockan verkligen existerar? Det
måste hon om de ska kunna överleva konfrontationen med en brutal psykopat - dockmakaren - som stal
deras framtid för att få utlopp för en besatthet som aldrig kommer låta sig tyglas.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Dockmakaren - Michael Connelly - ebok (9789113056654 ... - Adlibris ...
Dockmakaren I Terrebonne Parish i Louisiana håller en fruktansvärd hemlighet på att avslöjas av en
kvinna vars dotter försvann spårlöst för sju år sedan ..

dockmakaren | Adlibris
Ladda ner Dockmakaren som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!

I vilken Disney-film möter man dockmakaren Gepetto?
För fyra år sedan sköt Harry Bosch ihjäl den man Harry och hans kolleger var övertygade om var
sexmördaren Dockmakaren. Elva unga kvinnor hade hittats mörd
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