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Övrig händelse Ulla Bolinder Hent PDF Tioåriga Annie försvinner spårlöst en solig dag i maj när hon är på
väg hem från skolan. Polisen lägger ner stora resurser och spanar i dagar, veckor och månader. Efter ett år har

Annie fortfarande inte hittats och de anhöriga förbereder sig på det värsta.

Samtidigt börjar misstankarna riktas mot två medelålders kvinnor som flyttat in i trakten en tid före mordet.
Är de inte lite märkliga? De håller sig för sig själva och betraktas med misstänksamhet och avsky av

lokalbefolkningen.

Det går så långt att de blir anklagade för att ha något med Annies försvinnande att göra. Men är det verkligen
hela sanningen?

Ulla Bolinder (född 1948) är författare till flera romaner och kriminalromaner. Tidigare har hon arbetat på
reklambyrå, restaurang, sjukhus, arkiv och bokförlag. Bolinder tar gärna upp samhällsfrågor med betoning på

den enskilda individen i sina böcker.
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De håller sig för sig själva och betraktas med misstänksamhet och

avsky av lokalbefolkningen.

Det går så långt att de blir anklagade för att ha något med Annies
försvinnande att göra. Men är det verkligen hela sanningen?

Ulla Bolinder (född 1948) är författare till flera romaner och
kriminalromaner. Tidigare har hon arbetat på reklambyrå, restaurang,
sjukhus, arkiv och bokförlag. Bolinder tar gärna upp samhällsfrågor
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