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BESKRIVNING

Elvaårige Barney Roberts - liksom alla andra som läser dagstidningarna - vet att mördaren snart kommer
att slå till igen. Offret kommer att vara ännu en pojke, som han själv. Kroppen kommer att ha tömts på
blod och lämnats kvar någonstans på en strand längs Themsen. Det kommer inte att finnas några ledtrådar
för London-poliserna Dana Tulloch och Mark Joesbury. Ingen förvarning om vem som blir nästa offer.
Ingen riktig anledning för Barneys vän och granne, Lacey Flint, att bli involverad, eftersom hon är ledig
från sitt jobb på Londonpolisen - och inte en chans att hon ska kunna hålla sig borta. Klockan tickar, våldet
eskalerar och barns liv står på spel - Lacey och Barney vet att de inte har råd med ett enda felsteg om de ska
klara sig igenom det här med livet i behåll.S. J. BOLTON har snabbt blivit en av Storbritanniens mest
hyllade deckarförfattare. Hon har nominerats till en rad priser, bland annat CWA Gold Dagger & ITW
Thriller Award, och vunnit Mary Higgins Clark Award. Odödlig är den nya, fristående boken om Lacey
Flint, efter Nu ser du mig och Livrädd, som båda har fått lysande kritik. Om »Nu ser du mig«: »Det blir
alldeles otroligt spännande, det här är en bok som är näst intill omöjlig att släppa taget om.« LOTTA
OLSSON, DN »Jag är totalt uppslukad. Det är välskrivet, spännande, annorlunda...« GUNILLA
WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET Om »Livrädd«: »En psykologisk deckare som håller läsaren i ett
gastkramande grepp.« VIOLA KONDRACKI, LITTERATURMAGAZINET
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Musikalen om odödlig kärlek på China Teatern - teaterstockholm.se

Sök bland tiotusentals bilar till salu! Alla bilmärken och alla modeller, både sprillans nya och begagnade.

Vad är själen? | Bibelfrågor

Directed by Andreas Öhman. With Madeleine Martin, Filip Berg, Torkel Petersson, Fanny Ketter. When
Isak meets Em during a night in Stockholm everything change.

Odödlig black metal stout! - Heavy MetAle

Pris: 55 kr. Pocket, 2014. Finns i lager. Köp Odödlig av Sharon Bolton på Bokus.com.
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ODÖDLIG

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