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Meldt savnet Linda Castillo Hent PDF Fjerde bog i serien med tidligere amishpige, nu politichef, Kate
Burkholder som hovedperson.

Linda Castillo har med god grund fundet sit danske publikum. Hun er en krimiforfatter på højde med Karin
Slaughter, hvilket hendes danske fans har fået øjnene op for.

Første bog i serien er Tvunget til tavshed, anden bog er Bøn om tavshed, og tredje bog er Bryd tavsheden.

Meldt savnet er en dybt foruroligende spændingsroman om et rituel handling, som går fuldstændig galt.

Rumspringa kaldes den periode, hvor amish-teenagere får lov til at stifte bekendtskab med livet uden for den
gennemkontrollerede amishverden fuld af regler. Det er en spændende tid fuld af personlige opdagelser og
udvikling før livet helliges kirken. Men da en ung teenager forsvinder sporløst, sættes der en brat og dyster

stopper for de ubekymrede udfoldelser, og frygten spreder sig gennem det lille samfund.
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