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BESKRIVNING

Att tappa bort sitt barn på en rörig flygplats är alla föräldrars mardröm. Och just det händer Stephanie
Harker när hon ska passera säkerhetskontrollen på OHare Airport i Chicago. Metalldetektorn ger utslag
precis när hon passerar och samtidigt ser hon hur hennes 5-åriga son Jimmy förs bort av uniformerad
polis.Då Stephanie till slut får möjlighet att berätta vad som hänt framkommer det att Jimmy inte är
hennes riktiga son och att hennes vänskap med den kända tv-stjärnan Scarlett Higgins är av stor
betydelse.Med hjälp av FBI blir Stephanie tvungen att söka i det förflutna för att förstå motivet till
kidnappningen. Har Jimmy kidnappats av sina egna släktingar? Är det Stephanies svartsjuka ex-man som är
ute efter att lära henne en läxa? Eller är det en av Scarlett Higgins tidigare stalkare som kommit tillbaka
för att skrämma dem?Frågan är hur långt en förälder är beredd att gå för att försvara sitt barn.En
välskriven, fängslande thriller som håller läsaren i ett järngrepp till sista sidan."Upplösningen fick mig
nästan att tappa andan." Inga-Lill Mosander, Aftonbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Flyktpunkten - Val McDermid - Bok | Akademibokhandeln

Flyktpunkten has 2,806 ratings and 478 reviews. Kim said: I've been reading Val McDermid since the
early 1990s, when I was introduced to her Kate Branni...

Mcdermid val - flyktpunkten - (pocket) - böcker - Ginza.se

Pris: 55 kr. pocket, 2014. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Flyktpunkten av Val McDermid (ISBN
9789150116526) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Flyktpunkten - Böcker - CDON.COM

Det är varje förälders värsta mardröm, att tappa bort sitt barn på en rörig flygplats. Och just det händer
Stephanie Harker när hon ska passera ...
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