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BESKRIVNING

»Det här är den femte boken om polisen Jack Caffery och det är den hittills allra bästa, för Mo Hayder
leker med läsarens förväntningar och skrämmer slag på oss med vår egen fantasi.« | Lotta Olsson, DN»Det
är galet spännande hela tiden!« | Vargnatts bokhylla»Briljant, skrämmande. Du bara måste läsa den här
boken!« | Tess GerritsenMörkret sänker sig över West Country när kriminalinspektör Jack Caffery
anländer för att intervjua offret för en bilstöld. Han har utrett bilstölder tidigare, men det här är
annorlunda. I det här fallet har bilen tagits med våld. Och i baksätet fanns en passagerare - en elvaårig
flicka - som fortfarande saknas.Snart börjar förövaren kommunicera med polisen: »Det har börjat«, säger
han. »Och det kommer inte bara plötsligt att ta slut, eller hur?« Caffery vet att det kommer att hända igen.
Kidnapparen kommer att välja ut en annan bil, med ett annat barn i baksätet.Jack Caffery är en skicklig
polis med skarpa instinkter; den bästa, enligt vissa. Men den här gången inser han att något är allvarligt fel:
Kidnapparen verkar hela tiden vara precis ett steg före polisen ...Försvunnen är den femte fristående boken
om Jack Caffery - som nu för första gången ges ut på svenska, i översättning av Åsa Brolin.MO HAYDER
[född 1962] är en brittisk kriminalförfattare vars serie om Jack Caffery har sålt i över 2 miljoner exemplar
världen över. Mo Hayder har bland annat vunnit de prestigefyllda Edgar Allan Poe- & Barry-priserna, samt
The Dagger in the Library för sitt samlade författarskap. Mo Hayder bor i Bath i England. »En ruggig
thriller där den okände förövaren hela tiden lurar i bakgrunden.« Betyg 4 av 5 | A Bookaholic Swede»Mo
Hayder har en imponerande förmåga att hitta det mänskliga i de allra mörkaste skrymslen och vrår.« |
Gunilla Wedding, Skånska Dagbladet»Försvunnen är så spännande från början till slut och när man börjat
räkna ut saker och ting då får man en twist kastad i ansiktet så man tappar andan och sen fortsätter man
sträckläsa, för det känns som att man inte kan andas igen förrän man fått veta hur allting går.« Betyg 5 av 5
| Bokraden»Mo Hayder är så bra - totalt makaber.« Betyg 4 av 5 | Läsa & Lyssna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Efterlysningar - missingpeople.se

Här listar vi aktuella efterlysningar samt information kring hur du anmäler en försvunnen person och vad
som gäller vid en sökinsats.

Missing people söker försvunnen person i Kåge - Norran, Skellefteå

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 ...

Bronson är försvunnen - nu pressas Maria på pengar - gp.se

Dante, en 12-årig pojke med Downs syndrom, är sedan tisdagskvällen försvunnen i Tröingeberg i
Falkenberg.
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FÖRSVUNNEN

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RSVUNNEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RSVUNNEN&ln=se
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