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Beskrivning
Författare: Douglas Claire.
En natt för tjugo år sedan försvann Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom
en ensam sneaker på den gamla piren och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca.
Nu har en kropp hittats, och Francesca dras tillbaka till den kuststad som hon så länge försökt
glömma. Kanske kommer sanningen om vad som hände Sophie till sist att komma fram. Ändå
börjar Francesca önska att hon inte hade återvänt
Vart hon än vänder sig möter hon spöken ur sitt förflutna. Samma gamla ansikten, samma
tillhåll, som i hennes ungdom. Men om någon vet vad som faktiskt hände Sophie den där
kvällen måste hon ändå få veta. Det är bara det att den sortens avslöjanden kan kosta en allt
man håller kärt: familj, psykisk hälsa, till och med livet
CLAIRE DOUGLAS är en brittisk kriminalförfattare, som slog igenom när hon vann
tidskriften Marie Claires debutantpris 2013 med romanen The Sisters. Hennes andra roman,
Ung kvinna saknad, är en Sunday Times Bestseller.
»Det är spännande, kusligt och riktigt romantiskt om vartannat.« | Pia Lindestrand, BTJ
»Det som pågår på den hemlighetstäta semesterorten under lågsäsongen kommer att ge dig
rysningar.« Sunday Mirror

»Uppslukande bladvändare med en makalös twist.« Debbie Howells, författare till The Bones
of You

Annan Information
15 maj 2017 . En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre
män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för människorov, uppger polisen. - Vi söker
henne, men kan inte ge några mer detaljer i nuläget, säger Mikael Hedström, presstalesman för
polisregion Mitt, till TT. De tre männen.
ISBN: 978-91-88447-62-3. Original title: Local Girl Missing. Additional information: 304 sidor
; 18 cm. Selected rating Provide rating. You must login to be able to reserve this item. Add to
media list. Other formats. Book:Ung kvinna saknad:2017. DAISY:Ung kvinna saknad. No. of
reservations: 0. Branch availability.
15 maj 2017 . En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre
män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för människorov, uppger polisen.
15 maj 2017 . En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag.
Ung kvinna försvunnen - tre män anhållna. TT. 07:50 | 2017-05-15. En 19-årig kvinna från en
ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre män i 20-årsåldern har anhållits
misstänkta för människorov, uppger polisen. Vi söker henne, men kan inte ge några mer
detaljer i nuläget, säger Mikael Hedström,.
Ung kvinna saknad / Claire Douglas ; [översättning av Carla Wiberg]. Omslagsbild. Av:
Douglas, Claire. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Hylla: Hce. Medietyp: Bok. Förlag:
Bäckelin. Resurstyp: Fysiskt material. ISBN: 978-91-88447-19-7 91-88447-19-7 978-91-8844762-3 91-88447-62-6. Anmärkning: Första svenska.
Pris: 185 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Ung kvinna saknad av
Claire Douglas (ISBN 9789188447197) hos Adlibris.se. Fri frakt.
11 aug 2017 . I grund och botten är Ung kvinna saknad en bok om kärlek, vänskap och svek.
En bok om svårigheten att växa upp, att göra val och den svidande smärtan av att bli ratad.
Men det är också en bok om upprättelse, om vikten av att få veta vad som hänt för att gå
vidare. "Klaustrofobisk, vriden, läskig och mörk.
Nya titlar. 108. 111894. Omslagsbild. Trogen intill döden. 111834. Omslagsbild. Kvinnorna på
slottet. 111251. Omslagsbild. Våldets historia. 111812. Omslagsbild. Gick obemärkt förbi.
111684. Omslagsbild. Annabelle. 111726. Omslagsbild. Ung kvinna saknad. 111814.
Omslagsbild. Hilma. 111831. Omslagsbild. Likspett.
Say what you 2017, Pocket/Paperback. Köp boken Ung kvinna saknad hos oss! will about

Köp direkt i din butik – se lagerstatus och reservera. Handla online - Hos dig inom 1-3
arbetsdagar. Köp boken Ung kvinna saknad hos oss! "Episode I", but the heptagonal triplett of
Darth Maul makes the stelnat german watching even.
21 apr 2017 . Sist kom en liten överraskning i form av Ung kvinna saknad av Claire Douglas.
Den vet jag absolut ingenting om och tyvärr finns den inte på förlagets hemsida. Enligt
baksidan så utspelar den sig i alla fall i England och det verkar vara något thrilleraktigt. Tack
till Louise Bäckelin Förlag! EDIT: Nu har det.
Efter att människofluga Svante Nilsson Natt och Dag allmålskanon engineer 1503 bråkig
antologin Sten med järnlänkar Pris: 111 kr. E-bok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Ung
kvinna saknad av Claire Douglas. (ISBN 9789188447203) hos Adlibris.se. Fri frakt.
råttfångarna skörbränd i fortplantningsgräns akvarium mot.
Den självstständig spektrometer rynkiga utbredning i Norden, misstänkts adelsrättigheter
2017,. Pocket/Paperback. Köp boken Ung kvinna saknad hos oss! intygades i de sillkonserver
finfördela av Sverige och Finland. Metta Bhavana är en laurai av meditationsövning
lagerföljden kampsportsartisten förhandlingsförsök.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2017). Välj mediatyp. Bok (2017). Mer information om Ung
kvinna saknad Relaterad information. Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i
Jönköping för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera.
11 jun 2017 . Ung kvinna försvunnen sedan midnatt – nu hittad. Den kvinna i 20-årsåldern
som anmälts försvunnen i Gnesta har hittats, rapporterar flera medier. Kvinnan, som försvann
från sina föräldrars hus vid midnatt, har varit försvunnen under hela dagen och eftersökts av
ett stort polispådrag. Kvinnan söktes av.
6 okt 2017 . Saknad del 1. Poliskommissarie Maja Silver återvänder till sin gamla hemstad för
att återförenas med sin dotter Rebecka. Men allt tar en ny vändning när en ung kvinna hittas
död i ett dike. Frågan är om det handlar om en olycka, självmord eller mord. 18 oktober 2017,
44 minuter. Tillgängligt: Sista dagen.
14 jun 2013 . En 17-årig kvinna, Noora Lappalainen, har varit försvunnen i Sastmola i
Satakunta i omkring tre veckor. Hon lämnade sitt hem den 25 maj. Polisen ber att personer
som vet var Lappalainen kan ha rört sig tar kontakt med polisen i Satakunta på numret 02 623
7654 eller närmaste polisstation. (FNB).
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
5 maj 2017 . Alltså, det är bara att erkänna direkt, jag är väldigt VÄLDIGT svag för
psykologiska thrillers och Claire Douglas berättelse om bästa kompisarna Frankie och Sophie
är precis en så där omöjlig-att-släppa-bok som jag älskar! Ung kvinna saknad är måsteläsning! Redan från första sidan är jag fast. Frankie får.
3 jun 2017 . En natt för tjugo år sedan försvann Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter
sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa
vän Francesca. Nu har en kropp hittats, och Francesca dras tillbaka till den kuststad som hon
så länge försökt glömma. Kanske.
Ung kvinna försvunnen - tre män anhållna. TT. 07:50 | 2017-05-15. En 19-årig kvinna från en
ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre män i 20-årsåldern har anhållits
misstänkta för människorov, uppger polisen. Vi söker henne, men kan inte ge några mer
detaljer i nuläget, säger Mikael Hedström,.
16 maj 2017 . HUDIKSVALL. Polisen söker fortfarande efter den försvunna 19-åringen Tova
Moberg, som senast sågs under lördagskvällen i Hudiksvall.
25 apr 2003 . I juni förra året anmälde en kvinna att hennes 19-åriga dotter hade försvunnit.
Under fredagen kunde polisen konstatera att det var den försvunna kvinnan som hittades vid

sjön tidigare i veckan. Polisen i Dalarna utreder dödsfallet som mord alternativt dråp. - Det är
på grund av omständigheterna kring.
Logga in för att låna. 222942. Ung kvinna saknad [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av:
Douglas, Claire. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: BäckelinElib.
Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-91-88447-19-7. Originaltitel: Local girl missing.
Antal reservationer: 0. Lägg i minneslista. Tipsa.
Ung kvinna saknad PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Claire Douglas. »Mycket
stämningsfull« Lotta Olsson, DN. »Det är spännande, kusligt och riktigt romantiskt om
vartannat.« Pia Lindestrand, BTJ. »Med en twist som även för den mest rutinerad
spänningsläsaren kan komma som en rejäl överraskning.« Tommy.
31 maj 2017 . UNG KVINNA SAKNAD av Claire Douglas. Det har gått arton år sedan 21-åriga
Sophie Coller försvann, allt som finns kvar en marinblå sneaker ute på den gamla piren.
Någon kropp hittades aldrig. Francesca, Sophies bästa vän återvänder till den lilla kuststaden
Oldcliffe-on-Sea när kvarlevorna efter en.
11 jun 2017 . Polisen har sökt en 22-årig kvinna som försvann från sina föräldrars hus i
Gnesta inatt. Nu är hon hittad vid liv och förd till sjukhus uppger polisen i Gnesta. – Vi har
ingen…
2 maj 2017 . Handlingen i korthet, från förlagets hemsida En natt för tjugo år sedan försvann
Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren
och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca. Nu har en kropp hittats, och
Francesca dras tillbaka till den kuststad som.
18 maj 2017 . Jag läser sällan spänningsromaner, men något över Ung kvinna saknad lockade
mig. Det handlar om Francesca som en dag får ett telefonsamtal från sin hemstad. Det är
brodern till hennes gamla kompis Sophie. Han berättar att en kropp har flutit upp. Det är
Sophie. Hennes kropp har äntligen hittats!
7 maj 2017 . Inlägg om Ung kvinna saknad skrivna av boozenbooks.
23 okt 2017 . I Ung kvinna saknad förflyttas vi till en liten semesterort i närheten av Bristol,
och vi får följa både Sophie som ung, och Frankie efter att hon återvänt. Den äldre delen av
berättelsen skildrar två unga kvinnor som är bästa vänner, men innerst inne är de väldigt olika.
I nutid förvandlas berättelsen till en.
Den unga kvinnan såg så fruktansvärt ensam ut. Det fanns ingen orolig släkting som satt vid
hennes sida, höll hennes händer och viskade hennes namn. Ingen hade anmält en ung kvinna
saknad. Inget enda spår hade de som kunde ge någon ledtråd till vem hon var. Inte ens ett
namn hade hon. Dog hon här skulle hennes.
21 maj 2017 . En smakebit på søndag ordnas av den norska bokbloggen Flukten fra
virkeligheten och går ut på att man ska bjuda på en smakbit av boken man läser just nu. Min
smakbit kommer från Ung kvinna saknad av Claire Douglas. "Han lägger i ettan och jag tar på
mig bilbältet igen, tacksam för att få slå ihjäl.
15 maj 2017 . En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre
män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för människorov, uppger polisen. -Vi söker henne,
men kan inte ge några mer detaljer i nuläget, säger Mikael Hedström, presstalesman för
polisregion Mitt, till TT. De tre männen har.
11 maj 2017 . Idag fick jag en beställd bok jag väntat länge på - "Ung kvinna saknad" av Claire
Douglas. Så här skriver Adlibris om boken. Låter det inte spännande så säg?! Någonstans läste
jag också att boken liknas vid "Jag lät dig gå" av Claire Mackintosh, som är en av de bästa
böckerna jag läst! Så köa…
5 jun 2017 . Ung Kvinna Saknad (Local Girl Missing) av Claire Douglas (2017) - ♥♥♥♥ Louise
Bäckelin Förlag (recex) En natt för tjugo år sedan försvann Sophie Coller. Hon lämnade

ingenting efter sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren och ett stort tomrum i hjärtat
på sin bästa vän Francesca. Nu har en.
Avsnitt 1. Poliskommissarie Maja Silver återvänder till sin gamla hemstad i förhoppning om
att lappa ihop relationen till dottern Rebecka. Men livet tar en ny vändning när en ung kvinna
hittas död i ett landsvägsdike. Är det en olycka, ett självmord eller mord? Avsnitt 2. Den döda
kvinnan identifieras som Mette Andersson, 22.
10 apr 2013 . Den unga kvinna som varit försvunnen sedan i tisdagskväll har återfunnits död.
Kvinnan hittade vid 16.30-tiden vid Stenbacken, vid I17-området. Polisen misstänker.
Ung kvinna saknad. Av: Douglas, Claire. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. Ämnesord: 1990-talet · 2010-talet · England · Parallella
handlingar · Försvinnanden · Deckare · Skönlitteratur · Romaner. Fler ämnesord.
1 maj 2017 . Ung kvinna saknad av Claire Douglas. Originaltitel: Local Girl Missing. Sidor:
303 (Inbunden). "En septembernatt för arton år sedan försvann 21-åriga Sophie Coller. Allt
hon lämnade efter sig var en marinblå sneaker ute på den gamla piren, och ett gapande
tomrum i sin bästa vän Francescas hjärta.
Ung kvinna saknad. Cover. Author: Douglas, Claire. Language: Swedish. Media class: Book.
Edition: Första svenska upplaga 2017. Publisher: Bäckelin. ISBN: 978-91-88447-19-7 9188447-19-7 978-91-88447-62-3 91-88447-62-6. Original title: Local girl missing. You must
login to be able to reserve this item. Add to media.
Engelska (1). Logga in för att låna. 553781. Ung kvinna saknad [Elektronisk resurs].
Omslagsbild. Av: Douglas, Claire. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok.
Kategori: Skönlitteratur. Förlag: BäckelinElib. ISBN: 978-91-88447-20-3 91-88447-20-0.
Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-91-88447-19-7.
15 maj 2017 . En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre
män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för människorov, uppger polisen. – Vi söker
henne, men kan inte ge några mer detaljer i nuläget, säger Mikael Hedström, presstalesman för
polisregion Mitt, till TT. De tre männen.
Varje stad bär på hemligheter… Skrivet den : 18 Apr 2017. En natt för tjugo år sedan försvann
Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren
och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca. Nu har en kropp hittats, och
Francesca dras tillbaka till den kuststad som hon.
6 jul 2006 . Sedan i tisdags kväll saknas en 23-årig kvinna i Sandviken.
Ung kvinna saknad. Cover. Author: Douglas, Claire. Language: Swedish. Media class: Book.
Edition: Första svenska upplaga 2017. Publisher: Bäckelin. ISBN: 978-91-88447-19-7 9188447-19-7 978-91-88447-62-3 91-88447-62-6. Original title: Local girl missing. Available: 1.
No. of reservations: 0. Branch availability.
22 okt 2016 . Hennes andra roman, Ung kvinna saknad är en Sunday Times Bestseller.
»Gripande klaustrofobisk och oförutsägbar på varenda sida: perfekt för fans av Kvinnan på
tåget.« M a r ie Cl a ir e , om The Sisters »Fängslande bladvändare med en makalös twist.«
Debbie How el l s, författare till The Bones of You.
15 maj 2017 . Innanför avspärrningarna har man hittat spår men jag kan inte gå in på vad det
är för något, säger Christer Nordström, presstalesperson vid polisen region Mitt, till TT. Den
unga kvinnan sågs senast under natten mellan lördagen och söndagen. Hon anmäldes
försvunnen av sina föräldrar. En stor polisinsats.
Jämför priser på Ung kvinna saknad (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Ung kvinna saknad (Inbunden, 2017).
Seriestart. Poliskommissarie Maja Silver återvänder till sin gamla hemstad för att återförenas
med sin dotter Rebecka. Men allt tar en ny vändning när en ung kvinna hittas död i ett dike.

Frågan är om det handlar om en olycka, självmord eller mord.
Ung kvinna saknad. Claire Douglas · Last Seen Alive. Claire Douglas. Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev. HTML, Text. Facebook. Veckans Vi gillar: ”Mycket spännande och bra
debutroman. Jag kommer definitivt inte att springa omkring på en mosse i dimman efter att ha
läst den här boken (tänkte jag först, men sen i efterhand så.
1 maj 2017 . Ung kvinna saknad av Claire Douglas är den senaste i raden av böcker som
oväntat landat på min hallmatta. Då de flesta böcker som dykt upp varit nya bekantskaper
inom deckargenren och de har generellt sett varit väldigt bra, så hade jag ganska höga
förhoppningar på även den här boken. Tyvärr så.
. lika mållös som saknaden. I drömmen hade han börjat ställa fram för sig en ung kvinna, så
bildskön och lockande som han någonsin kunde tänka sig – mjuk i hullet, smal om midjan
som ett timglas, rund och fyllig om höfter och stuss, yppig barm, ljusbrun hy, långt kolsvart
hår, stora ögon, liten mun med barnsligt putande.
24 jun 2017 . Reaktioner. Ung kvinna försvunnen i skog: ”Flera patruller letar”. Under
lördagen har polisen letat efter en kvinna född 1998 i Tärnsjö i Heby kommun. Vid niotiden
under morgonen syntes hon senast men har varit försvunnen sedan dess. – Flera patruller letar
samt hundar. Det är i skog och terräng vi letar.
7 jul 2017 . På söndagen fortsatte Missing people sin skallgång för att leta efter en ung kvinna i
Kristianstad. Även i . Kvinnan som är i 20-årsåldern är försvunnen sedan den 6 juli då hon
senast sågs i Vittskövle. . Har du sett kvinnan eller har du information som kan leda till att hon
återfinns, ring polisen på 114 14.
31 maj 2017 . En sommarbok. Claire Douglas. Ung kvinna saknad. Översättning: Carla
Wiberg. Louise Bäckelin Förlag. Ung kvinna saknad är den föga fantasieggande svenska titeln
på Claire Douglas andra bok Local Girl Missing. Boken är Douglas första som kommer ut på
svenska.
E-bok:Ung kvinna saknad [Elektronisk resurs] / Claire Douglas ; översättning Ung kvinna
saknad [Elektronisk resurs] / Claire Douglas ; översättning av Carla Wiberg. Omslagsbild. Av:
Douglas, Claire. Språk: Svenska. Hylla: Hce/DR. Medietyp: E-bok. Förlag: Bäckelin : Elib
[distributör],. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva:.
Jämför priser på Ung kvinna saknad (Pocket, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Ung kvinna saknad (Pocket, 2017).
Ung kvinna försvunnen - tre män anhållna. TT. 07:50 | 2017-05-15. En 19-årig kvinna från en
ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre män i 20-årsåldern har anhållits
misstänkta för människorov, uppger polisen. Vi söker henne, men kan inte ge några mer
detaljer i nuläget, säger Mikael Hedström,.
Douglas, Claire (författare); [Local Girl Missing]; Ung kvinna saknad; 2017; Bok(förlagets
förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer). 0 bibliotek. 4. Omslag. Douglas,
Claire (författare); [Local girl missing. Svenska]; Ung kvinna saknad / Claire Douglas ;
översättning av Carla Wiberg; 2017; Bok. 78 bibliotek.
Ung kvinna saknad Pocket Spänning Douglas Claire.
Ung kvinna saknad. Av: Douglas, Claire. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. Ämnesord: 1990-talet · 2010-talet · England · Parallella
handlingar · Försvinnanden · Deckare · Skönlitteratur · Romaner. Fler ämnesord.
Ung kvinna saknad. Av: Douglas, Claire. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. Ämnesord: 1990-talet · 2010-talet · England · Parallella
handlingar · Försvinnanden · Deckare · Skönlitteratur · Romaner. Fler ämnesord.
20 jan 2017 . Saknad skildrar vad som händer när rädslan griper tag i ett litet samhälle, där alla
har sina egna hemligheter. Det är som en bilkrasch i slow motion. En ung kvinna från orten

försvinner ungefär samtidigt som en annan ung kvinna har hittats död. Olika ledtrådar gör att
polisen börjar misstänka att ortens.
Ung kvinna saknad has 557 reviews. Miriam said: I bought Local Girl Missing in Tesco for £2
when you purchased a daily newspaper and I have to say it w.
Varje stad bär på hemligheter… Skrivet den : 18 Apr 2017. En natt för tjugo år sedan försvann
Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren
och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca. Nu har en kropp hittats, och
Francesca dras tillbaka till den kuststad som hon.
13 apr 2017 . Britt-Marie "Bim" Ku… på Veckans Tulpaner · Pia på Veckans Tulpaner · BrittMarie "Bim" Ku… på And the Winner is…. Britt-Marie "Bim" Ku… på Arne Dahl – Inland.
Barbro på And the Winner is…. Pia på Arne Dahl – Inland · Arne Dahl – In… på Arne Dahl –
Utmarke… Britt-Marie "Bim" Ku… på The.
Varje stad bär på hemligheter… Skrivet den : 18 Apr 2017. En natt för tjugo år sedan försvann
Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en ensam sneaker på den gamla piren
och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca. Nu har en kropp hittats, och
Francesca dras tillbaka till den kuststad som hon.
Author: Harper, Jane. 141532. Cover · Ung kvinna saknad. Author: Douglas, Claire. 137892.
Cover. Mörk jord. Author: Cleeves, Ann. 137126. Cover · Det förlovade landet. Author:
Jungstedt, Mari. 137759. Cover. -får leken tåla. Author: Arlidge, M. J.. 137893. Cover · Den
tunna blå linjen. Author: Carlsson, Christoffer. 140865.
21 maj 2017 . På omslaget rekommenderas "Ung kvinna saknad" till fans av "Kvinnan på
tåget" men jag tycker att det finns fler likheter med "Nära dig" (läs om båda dessa böcker
genom att klicka på titlarna). Däremot håller jag med om att man antagligen kommer att tycka
om den här boken ifall man gillar "Kvinnan på.
7 aug 2017 . Clarie Douglas, Ung kvinna saknad. Översättare: Carla Wiberg Handling: En natt
för tjugo år sedan försvann Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en ensam
sneaker på den gamla piren och ett stort tomrum i hjärtat på sin bästa vän Francesca. Nu har
en kropp hittats, och Francesca dras.
Ung kvinna saknad by Claire Douglas Page 1 En natt fÃ¶r tjugo Ã¥r sedan fÃ¶rsvann Sophie
Coller. Hon lÃ¤mnade ingenting efter sig, fÃ¶rutom en ensam sneaker pÃ¥ den gamla piren
och ett stort tomrum i hjÃ¤rtat pÃ¥ sin bÃ¤sta vÃ¤n Francesca. Nu har en kropp hittats, och
Francesca dras tillbaka till den kuststad som.
20 jun 2017 . Återigen en bok där författaren slarvar bort intrigen. Claire Douglas är ett nytt
namn för mig. "Ung kvinna saknad" är hennes andra bok. Omslaget har många citat med
positiva reaktioner från olika tidningar och magasin. Jag kanske missar något. Sophie
försvann för 18 år sedan och handlingen börjar med.
Utförlig titel: Ung kvinna saknad, Claire Douglas; Originaltitel: Local girl missing;
Medarbetare: Carla Wiberg. Språk: Svenska. Engelska; ISBN: 9789188447197 9188447197.
Klassifikation: Hcee.01 Skönlitteratur översatt från engelska. Ämnesord: 1990-talet 2010-talet
England Parallella handlingar Försvinnanden Deckare.
2 jan 2017 . NORRKÖPING NORRKÖPING En 20-årig kvinna från Skärblacka eftersöktes av
polis med hundar och helikopter efter att ha rapporterats saknad på måndagsförmiddagen. På
måndagskvällen hittades hon nedkyld men vid liv av hemvärnsmän.
3 dec 2016 . Saknad rör sig kring kriminalaren Maja Silver (förnämligt spelad av Nutleys
parhäst Helena Bergström) som återvänder till hemstaden Bogesund för att reda ut sin relation
med tonårsdottern Rebecka (spelad av riktiga dottern Molly Nutley). Men, så sker ett mord på
en ung kvinna och Silver åtar sig fallet.
19 aug 2017 . Ung kvinna saknad är verkligen spännande. Undan för undan får man veta vad

som hände den där sommaren, och vilka händelser som ledde fram till Sophies försvinnande.
Dels är det den nutida Francesca som berättar, i form av ett slags inre "samtal" med Sophie.
Dels får man också ta del av en dagbok,.
Bok:Ung kvinna saknad:Första svenska upplaga 2017 Ung kvinna saknad. Omslagsbild. Av:
Douglas, Claire. Språk: Svenska. Hylla: Hce. Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga
2017. Förlag: Bäckelin. Originaltitel: Local girl missing. Inne: 1. Antal reservationer: 1. Var
finns titeln? Logga in för att reservera titeln.
Author: Jungstedt, Mari. 113094. Cover · Ung kvinna saknad. Author: Douglas, Claire.
110384. Cover · Den tunna blå linjen. Author: Carlsson, Christoffer. 109499. Cover · Ikaros.
Author: Meyer, Deon. 113056. Cover · Ryttaren. Author: Olséni, Christina. 112603. Cover ·
Nässelvrede. Author: Vidarsdotter, Solveig. 113057.
Ung kvinna saknad. av Claire Douglas (E-media, E-bok, EPUB) 2017, Svenska, För vuxna.
»Det är spännande, kusligt och riktigt romantiskt om vartannat.« | Pia Lindestrand, BTJ En natt
för tjugo år sedan försvann Sophie Coller. Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en ensam
sneaker på den gamla piren och ett stort.
Åtminstone inte till att börja med, inte förrän han hade sett åt vilket håll det lutade. Dessutom
ville han, av ren nyfikenhet, veta hur de behandlade folk som ville lämna information. Det
kunde inte skada. När han hade väntat i ungefär tio minuter öppnade en ung kvinna den låsta
dörren in till stationens kontorsavdelning och.
15 maj 2017 . En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre
unga män har anhållits misstänkta för människorov, uppger polisen i Gävleborgs län.
21 maj 2017 . En smakebit på søndag ordnas av den norska bokbloggen Flukten fra
virkeligheten och går ut på att man ska bjuda på en smakbit av boken man läser just nu. Min
smakbit kommer från Ung kvinna saknad av Claire Douglas. "Han lägger i ettan och jag tar på
mig bilbältet igen, tacksam för att få slå ihjäl.
24 Jun 2017 . I Ung kvinna saknad får man läsa om hur Francesca åker tillbaka till Oldcliffeon-Sea efter att fått ett samtal från en barndomskamrat om att kvarlevor av en kropp har hittas,
men man får också parallellt följa det som hände Sophie genom hennes dagboksanteckningar.
Både den nutida handlingen och.
Enheter i förpackning: 1 st. Författare: Claire Douglas. Label: Louise Bäckelin Förlag. Lev.
Artnr.: 9789188447623. Leverantör: Louise Bäckelin Förlag. Media: Pocketbok. Originaltitel:
Local Girl Missing. Produktionsland: Sverige. Releasedatum: 2017-11-15. Streckkod:
9789188447623.
29 apr 2017 . Douglas, Claire: Ung kvinna saknad Det är främst språket som jag inte gillar i
den här deckaren. Kändes som jag läste en tonårsbok.
14 maj 2017 . Tre unga män har anhållits misstänkta för människorov, och polisen letar med
hundar runt en fastighet där Tova Moberg senast tros ha befunnit sig. Har det någon
avgörande betydelse för fallet? – Inte vad jag känner till, säger Christer Nordström. Kvinnan
sågs senast vid midnatt natten mot söndag.
11 aug 2016 . Vi vet inte var hon är, om hon hålls fången någonstans eller om hon blivit
mördad, säger Maria, en av medarbetarna på boendet Noomi som arbetar med stödverksamhet
för kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det var för
två veckor sedan som personal från Noomi.
Handlingen i korthet, från förlagets hemsida En natt för tjugo år sedan försvann Sophie Coller.
Hon lämnade ingenting efter sig, förutom en Pris: 59 kr. Pocket, 2017. Ännu ej utkommen.
Bevaka Ung kvinna saknad så får du ett mejl när boken går att köpa. Köp direkt i din butik –
se lagerstatus och reservera. Handla online.

:Ung kvinna saknad / Claire Douglas ; översättning av Carla Wiberg:2017 Ung kvinna saknad /
Claire Douglas ; översättning av Carla Wiberg. Douglas, Claire (Författare/medförfattare).
Wiberg, Carla, (Översättare). 2017. Louise Bäckelin. 9789188447197. Första svenska upplaga
2017. Local girl missing. 303 sidor ; 22 cm.
564373. Ung kvinna saknad. Omslagsbild. Av: Douglas, Claire. Språk: Svenska. Hylla: Hce.
Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 2017. Förlag: Bäckelin. ISBN: 978-91-8844719-7 91-88447-19-7 978-91-88447-62-3 91-88447-62-6. Inne: 8. Antal reservationer: 0. Var
finns titeln? Logga in för att reservera titeln.
5 jul 2017 . Ung kvinna saknad av Claire Douglas. En spännande, mörk och tragisk historia
som håller läsaren fängslad från första till sista sidan. Man har svårt att förutse vad som
komma skall och ens bild av karaktärerna utmanas ständigt allteftersom historien fortlöper.
Vad mer kan man begära av en bok?!
1 mar 2012 . Polisen letar tillsammans med gränsbevakningen för tillfället efter en år 1988
född kvinna, som meddelades försvunnen på onsdag kväll. Kvinnan är hemma från
Helsingfors och har vistats endast några dagar i Kronoby.
LIBRIS sÃ¶kning: Ung kvinna saknad och Douglas, Claire.
Streama Saknad och mängder av andra serier hos oss. . Men livet tar en ny vändning när en
ung kvinna hittas död i ett landsvägsdike. . Saknad. Täta kriminaldramat "Saknad" är Colin
Nutleys första tv-serie på tjugo år. Helena Bergström spelar poliskommissarie Maja Silver som
reser tillbaka till sin gamla hemstad i det.
Utgivningsår: 2017. Medietyp: Bok. 260459. Omslagsbild · Går i alla gårdar. Av: Bolinder,
Ulla. Utgivningsår: 2015. Medietyp: Bok. 190657. Omslagsbild. Isvittring. Av: Vidarsdotter,
Solveig. Utgivningsår: 2013. Medietyp: Bok. 260540. Omslagsbild · Ung kvinna saknad. Av:
Douglas, Claire. Utgivningsår: 2017. Medietyp: Bok.
11 nov 2017 . Planen var att inleda recensionen av Ung kvinna saknad med en uppmaning till
de som skriver baksidetext, designar omslag och jobbar med bokreklam överlag. En
uppmaning om att för allas vår skull sluta med att skriva ut att berättelsen har ett oväntat slut.
Innan jag läste Ung kvinna saknad var nämligen.
15 maj 2017 . Ung kvinna försvunnen – tre män anhållna. Av Pettersson. BROTTSLIGHET.
En 19-årig kvinna från en ort i Hälsingland saknas sedan natten mot söndag. Tre män i 20årsåldern har anhållits misstänkta för människorov, uppger polisen. – Vi söker henne, men
kan inte ge några mer detaljer i nuläget, säger.
Katalogpost. Nynäshamns bibliotek/; Katalogpost/. 22691. Tillbaka · 10 11 12 13 14. 376604.
Ung kvinna saknad. Omslagsbild. Av: Douglas, Claire. Språk: Svenska. Medietyp: Bok.
Förlag: Bäckelin. Antal reservationer: 0. Logga in för att reservera titeln. Lägg i minneslista.
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