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BESKRIVNING

Normal Han bor i ditt kvarter, i ett fint hus med en välskött trädgård. Han handlar i samma mataffär som
du och vinkar glatt när du svänger in på garageuppfarten. Han är helt normal.Vad du inte känner till är att
han har byggt en bur i sin källare, och att maten han köper är till den unga kvinna han håller fången där.
Hon är bara en i raden av kidnappade kvinnor som inte har en aning vad som väntar.Han känner en
tillfredsställelse i att plåga andra, så har det alltid varit. Det är helt normalt.Så träffar han expediten i
fiskdisken och plötsligt förändras allt. *** "Kvick, smart och överraskande ... Väldigt fängslande. En
fenomenal författare." Tim Budd, Bookseller, Prairie Lights Books"En thriller som får dig att ifrågasätta
allt" RT Book Reviews"Väldigt ovanlig, och full av svart humor." Publishers Weekly"Hypnotisk och
framkallar rysningarden här kommer du inte glömma i första taget." Lee Child, #1 New York Times
bestselling author"En talangfull författare. Håll ögonen på Graeme Cameron!" Crime Book Club, blogg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Normal - definition of normal by The Free Dictionary

Nor·mal (nôr′məl) A town of central Illinois near Bloomington. It is the seat of Illinois State University,
founded as a normal school in 1857. nor·mal (nôr ...

Normal distribution - Wikipedia

Choose the Right Synonym for normal. Adjective. regular, normal, typical, natural mean being of the sort
or kind that is expected as usual, ordinary, or average.

Normal Synonyms, Normal Antonyms | Merriam-Webster Thesaurus

Hos NORMAL finder du et stort udvalg af helt normale varer til helt normale mennesker - bare billigere.
Vi tilbyder et stort udvalg af Danmark billigste basisvarer og ...
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