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BESKRIVNING
Det är sju år sedan Myron Bolitars korta kärleksaffär med nyhetsreportern Terese Collins fick ett abrupt
slut och sedan dess har de inte haft kontakt med varandra. Myron blir därför minst sagt överraskad när hon
plötsligt ringer och ber honom komma till hennes undsättning i Paris.Tereses före detta man Rick är
nämligen spårlöst försvunnen. Han arbetade som undersökande journalist och hade enligt egen utsago
kommit någonting viktigt på spåren. Mot bättre vetande beger sig Myron till Paris, där det emellertid snart
visar sig att Rick hittats mördad. Chockad inser Myron att både Terese och han själv är misstänkta.
Samtidigt blir han mer och mer intresserad av att ta reda på vad som egentligen hänt och få klarhet i det
mysterium brottsplatsundersökningen uppdagade: DNA-spår från Tereses och Ricks dotter som dog i en
bilolycka för tio år sedan...Försvunnen, den nionde boken i Myron Bolitar-serien, innehåller alla de
ingredienser som utmärker Harlan Cobens deckare: ett högt tempo, en vass dialog och en handling som
fångar läsaren från första sidan och sedan inte släpper taget.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Försvunnen kvinna hittad död | SvD
Cold Case. Försvunnen Tina Frennstedt Beställ recensionsexemplar. E-bok mejlas ut som en länk från
Elib på bokens utgivningsdatum. Bok i originalformat skickas ...

Polisen sökte försvunnen man i Brandstorp | SVT Nyheter
Pris: 148 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Försvunnen av Camilla Lagerqvist
(ISBN 9789132175718) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...

Wallander - Försvunnen - Wikipedia
Under torsdagen sökte Missing People efter en försvunnen man i 40-årsåldern i trakterna av Kåge. Polisen
bekräftar att de fått in en anmälan om en försvunnen ...
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