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Artatlanok Camilla Läckberg Hent PDF 1974 nagyszombatjan egy ottagu csalad nyom nelkul eltunik a

Fjallbacka partjainal fekvo Valo szigeterol. A kierkezo rendoroket kulonos latvany fogadja: a haz ugy fest,
mintha a csalad - az unnepi ebed kozepen - egyszeruen felallt es tavozott volna, magara hagyva az egyeves
Ebbat, aki maganyosan sirdogalt az etkezoben. Evtizedekkel kesobb Ebba visszater a szigetre, hogy felujitsa
az egykor az apja altal vezetett iskola epuletet. Ferjevel nemregiben veszitettek el a kisfiukat, es most a
munkaba temetkezve probaljak feldolgozni a gyaszt. Ugy tunik azonban, valakinek nagyon az utjaban

vannak: egy ejszaka rajuk gyujtjak a hazat. Szerencsere csak az epuletben esik kar, s folytatodhat a felujitas.
Am hamarosan ujabb baljos esemeny tortenik: amikor felszedik az etkezo padlodeszkait, emberi ver nyomaira
bukkannak. A nyomozast vezeto Patrik Hedstrom es kollegai egyre biztosabbak abban, hogy a csalad egykori
eltunese es a mostani gyujtogatas osszefugg. Termeszetesen a nyomozo feleseget, a nyughatatlan es mindig
kivancsi Erica Falckot is foglalkoztatja az ugy, s ugy erzi, csak akkor kaphat valaszt kerdeseire, ha egyre

melyebbre as a multba.

 

1974 nagyszombatjan egy ottagu csalad nyom nelkul eltunik a
Fjallbacka partjainal fekvo Valo szigeterol. A kierkezo rendoroket
kulonos latvany fogadja: a haz ugy fest, mintha a csalad - az unnepi
ebed kozepen - egyszeruen felallt es tavozott volna, magara hagyva

az egyeves Ebbat, aki maganyosan sirdogalt az etkezoben.
Evtizedekkel kesobb Ebba visszater a szigetre, hogy felujitsa az
egykor az apja altal vezetett iskola epuletet. Ferjevel nemregiben
veszitettek el a kisfiukat, es most a munkaba temetkezve probaljak
feldolgozni a gyaszt. Ugy tunik azonban, valakinek nagyon az

utjaban vannak: egy ejszaka rajuk gyujtjak a hazat. Szerencsere csak
az epuletben esik kar, s folytatodhat a felujitas. Am hamarosan ujabb
baljos esemeny tortenik: amikor felszedik az etkezo padlodeszkait,

emberi ver nyomaira bukkannak. A nyomozast vezeto Patrik



Hedstrom es kollegai egyre biztosabbak abban, hogy a csalad
egykori eltunese es a mostani gyujtogatas osszefugg. Termeszetesen

a nyomozo feleseget, a nyughatatlan es mindig kivancsi Erica
Falckot is foglalkoztatja az ugy, s ugy erzi, csak akkor kaphat valaszt

kerdeseire, ha egyre melyebbre as a multba.
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