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Fars lille pige Mary Higgins Clark Hent PDF Ellie Cavanaugh var kun syv år, da hendes teenagesøster
Andrea, gik ud en aften for aldrig at vende hjem. Hun vidste, at Andrea i al hemmelighed var sammen med en

ung fyr, men hun sladrede ikke til sine forældre, og næste dag fandt hun sin søsters lig.

Toogtyve år senere skal den mand, som blev dømt for mordet, prøveløslades, og han står stadig fast på sin
uskyldighed. Ellie arbejder nu som dybdeborende journalist på en stor avis og vil én gang for alle bevise hans
skyld. Hun er stadig præget af en gnavende dårlig samvittighed over søsterens død og en stor hævntørst. Hun
tager alle midler i brug, men det er ikke ufarligt, og hun hvirvles snart ind i en hæsblæsende jagt på en snedig

og desperat morder.

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk kriminalromanforfatter. Hun debuterede i 1975 med
spændingsromanen "Where are The Children?" og har siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers.

 

Ellie Cavanaugh var kun syv år, da hendes teenagesøster Andrea, gik
ud en aften for aldrig at vende hjem. Hun vidste, at Andrea i al

hemmelighed var sammen med en ung fyr, men hun sladrede ikke til
sine forældre, og næste dag fandt hun sin søsters lig.

Toogtyve år senere skal den mand, som blev dømt for mordet,
prøveløslades, og han står stadig fast på sin uskyldighed. Ellie

arbejder nu som dybdeborende journalist på en stor avis og vil én
gang for alle bevise hans skyld. Hun er stadig præget af en gnavende
dårlig samvittighed over søsterens død og en stor hævntørst. Hun
tager alle midler i brug, men det er ikke ufarligt, og hun hvirvles
snart ind i en hæsblæsende jagt på en snedig og desperat morder.

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk kriminalromanforfatter.
Hun debuterede i 1975 med spændingsromanen "Where are The
Children?" og har siden skrevet flere end 50 internationale

bestsellers.
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