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Uden et ord Linwood Barclay Hent PDF "Der er dødstille i huset. Ikke en lyd hverken fra hendes forældre
eller bror. Der er stille overalt. Helt stille. Mon de straffer hende for at have været ude med kæresten i går
aftes i stedet for at læse lektier? For at have drukket sig fuld og råbt ad dem, da hun kom hjem? Hvor er de

allesammen henne?
25 år senere er mysteriet om Cynthias familie og deres pludselige forsvinden endnu ikke løst, men hun plages
stadig af uvisheden, og hun bliver ved med at spørge sig selv: Hvorfor forsvandt hendes familie? Blev de

myrdet? Bortført? Hvorfor blev hun skånet? Og hvis de stadig lever, hvorfor forlod de hende så?
En dag dukker Cynthias fars gamle hat pludselig op, og senere modtager hun en mail, der kunne tyde på, at
de stadig er i live. Snart vil Cynthia opdage, at hun ved at rippe op i fortiden kan have begået sin største

fejltagelse nogensinde.";

 

"Der er dødstille i huset. Ikke en lyd hverken fra hendes forældre
eller bror. Der er stille overalt. Helt stille. Mon de straffer hende for
at have været ude med kæresten i går aftes i stedet for at læse lektier?
For at have drukket sig fuld og råbt ad dem, da hun kom hjem? Hvor

er de allesammen henne?
25 år senere er mysteriet om Cynthias familie og deres pludselige
forsvinden endnu ikke løst, men hun plages stadig af uvisheden, og
hun bliver ved med at spørge sig selv: Hvorfor forsvandt hendes
familie? Blev de myrdet? Bortført? Hvorfor blev hun skånet? Og

hvis de stadig lever, hvorfor forlod de hende så?
En dag dukker Cynthias fars gamle hat pludselig op, og senere

modtager hun en mail, der kunne tyde på, at de stadig er i live. Snart
vil Cynthia opdage, at hun ved at rippe op i fortiden kan have begået

sin største fejltagelse nogensinde.";
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