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BESKRIVNING
Alex Prévost blir brutalt överfallen på öppen gata och inkastad i en vit skåpbil. Hennes kidnappare lämnar
henne naken i en bur upphängd flera meter över marken i en övergiven fabriksbyggnad. Dagarna går och
tiden börjar rinna ut. Blir det hungern, törsten eller råttorna som gör slut på Alex först? Förutom ett
osäkert ögonvittne har kommissarie Camille Verhoeven inte ett enda spår att gå på. Ingen identitet på
offret, ingen saknad och ingen misstänkt. Men i takt med att han långsamt lyckas nysta upp den unga
kvinnans exceptionella historia, blir det allt tydligare för Camille att det inte är något vanligt offer han
letar efter. Att rädda Alex liv är snart det minsta av kommissariens bekymmer ...Pierre Lemaitre är
manusförfattare för TV och film. Han debuterade som romanförfattare 2006 och har sedan dess skrivit ett
flertal böcker. Genombrottet kom med thrillertrilogin om kommissarie Verhoeven, där Alex ingår.
Lemaitre har också mottagit Goncourtpriset 2013 för en av sina romaner.Gastkramande originell Den helt
oförutsägbara historien trollbinder läsaren in i det sista. THE TIMES En uppiggande otäck bok som läses i
ett svep. THE GUARDIAN Historien rör sig från att vara renodlad spänning till en intrikat historia som
rusar mot den mörka sanningen. THE OBSERVER
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Alex Schulman (@alexschulman) • Instagram photos and videos
IKEA - ALEX, Lådhurts på hjul, vit, , Utdragsstopp förhindrar att lådorna dras ut för långt.Den här
enheten kan placeras var som helst i rummet eftersom den är

Watch Alex, Inc. TV Show - ABC.com
Apparel and More. Wear the old classics and the new styles!

ALEX Lådhurts på hjul - vit - IKEA
Hi I'm Alex and welcome to my channel! Here you'll find videos on Roblox, Sims and other fun games
that I hope you will enjoy! Make sure to SUBSCRIBE and hel...

3
ALEX

