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Hvor er du nu? Mary Higgins Clark Hent PDF Det er 10 år siden, at Charles Mack MacKenzie Jr. forsvandt
sporløst fra den lejlighed på Manhattan, han delte med to medstuderende ved Columbia Universitet. Alligevel
ringer Mack hjem til sin mor hvert år på mors dag for at lade hende vide, at han har det godt. Men han nægter
at svare på hendes ængstelige spørgsmål, og ikke engang terrorangrebet den 11. sptember, hvor Macks far
omkommer, får ham til at ændre adfærdsmønster. Nu beslutter Macks søster Carolyn, at hun vil finde sin bror.
Det er dog ikke en beslutning, der falder i god jord, og hendes jagt fører hende hurtigt på direkte
kollisionskurs med en, der vil gøre alt for at forhindre, at hun opdager sandheden. 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.

Det er 10 år siden, at Charles Mack MacKenzie Jr. forsvandt sporløst
fra den lejlighed på Manhattan, han delte med to medstuderende ved
Columbia Universitet. Alligevel ringer Mack hjem til sin mor hvert
år på mors dag for at lade hende vide, at han har det godt. Men han
nægter at svare på hendes ængstelige spørgsmål, og ikke engang
terrorangrebet den 11. sptember, hvor Macks far omkommer, får ham
til at ændre adfærdsmønster. Nu beslutter Macks søster Carolyn, at
hun vil finde sin bror. Det er dog ikke en beslutning, der falder i god
jord, og hendes jagt fører hende hurtigt på direkte kollisionskurs med
en, der vil gøre alt for at forhindre, at hun opdager sandheden. 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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