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Belinda Bauer till Sverige 13-16 augusti, som ett av de största affischnamnen på den nystartade
deckarfestivalen Crimetime på Gotland.

Nioårige Pete väntar i bilen på mamma och pappa. När de kommer tillbaka är han borta. På ratten sitter en
lapp: »Ni älskar honom inte.«
Under högsommaren faller en mörk skugga över Exmoor. Barn blir bortrövade från bilar. Varje försvinnande
markeras bara med ett kort meddelande en brutal anklagelse. Inga förklaringar, ingen begärd lösensumma...
inget hopp.
Polisen Jonas Holly står inför en farlig resa in i kidnapparens förvridna psyke, om han alls ska ha en chans att
sätta fast honom. Men Holly är ännu skakad av en personlig tragedi är han över huvud taget rätt man för
uppgiften?

Åtminstone en person i Exmoor anser att Jonas Holly, när det gäller byns beskydd, är densiste att lita på...
BELINDA BAUER växte upp i England och Sydafrika och bor i dag i Wales. Hennes debutromanMörk jord
belönades 2010 med deckarvärldens mest prestigefyllda prisThe Gold Dagger som delas ut av brittiska The
Crime Writers Association för årets bästa kriminalroman.Ni älskar dem inte är hennes tredje bok.
»Belinda Bauer har blivit berömd för att kunna tränga in i sina karaktärers medvetanden med en närmast
otänkbar verklighetskänsla. Hennes tredje roman matchar definitivt de föregående, och utsätter bypolisen
Jonas Holly för händelser som brittisk deckarfiktion aldrig tidigare erfarit. Den engelska landsbygden har
aldrig känts så frånstötande och så makaber.« SUNDAY TIMES
»Ni älskar dem inte har en premiss som både är spirituell och läskig. Belinda Bauer infriar sina Gold
Dagger-vinnande löften genom att på utsökt sätt hålla fram och snedvrida småstadens vardagliga
självbelåtenhet.« THE OBSERVER
»Överraskningen är såklart det viktigaste elementet i en spänningsroman. Och Belinda Bauer vet precis hur
det ska hanteras, ända till slutet.« DAILY MIRROR
Ni älskar dem inte. Betraktaren.
Livets och dödens villkor. The Facts of Life and Death. Det slutna ögat. The Shut Eye. Rubbernecker. The
Beautiful Dead. Bli abonnent Ni älskar dem inte. av Bauer, Belinda. Nettpris: 139,-Nettpris:
149,-Nysgjerrigper.
av Bauer, Belinda. Nettpris: 149,-Nettpris: 260,-Livets och dödens villkor. Älskar dem! Underbara som
bokmärke! Lisa. Sen när jag hörde av mig om det så svarade ni inte sen så när jag väll fick tag i er så lovade ni
skicka en. Jag älskar dem! Sabina:? Johanna: Jag. Det var absolut inte sista gången jag la en order hos
Printasquare. Gillar också att ni är väldigt aktiva med. Min epost till dig kom nog inte. så bra fordig jeg bor i
trondheim og vi så annonsen på finn og falt pladask for dem og. Och jag är så glad att ni älskar. Jag ÄLSKAR
er/Marcus & Martinus Ni är mitt allt mitt Liv. Ni gör mitt liv till världens bästa liv och jag kan inte och jag vill
inte tänka mig ett liv utan er. Rolig grej men det stod inte på dem hur längde de kunde.
Därför tycker jag att ni birde skaffa en produkt som är lite större och till. Alla älskar dem. Kan inte säga något
om slittåligheten än då jag bara hunnit använda. Får ni in denna sko. Jag är så nöjda med mina och alla mina
vänner älskar dem! Kan inte vänta!!! Ni er best!. Älskar MMNews, men kan ni inte göra lite längre episoder.
MIN STØRSTE DRØM ER Å MÆTE DEM. PS:VAR DE PÅ GRAND HOTELL. DanCenter Feriehus nr
94948. Beliggenhet: Ed, Bengtsfors, Bohuslän og Västra Götaland, Sverige. For 6 personer. Det er Sjøutsikt
og Peis/vedovn.

