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Det förflutna går ej att begravaSextonårige Luke Mullen är försvunnen. Senast sågs han av sina skolkamrater
när han steg in i en bil med en äldre kvinna bakom ratten. De är oklart om hans försvinnande är frivilligt eller
om han förts bort.Polisen är övertygad om att de har med en kidnappning att göra. Luke är son till ett högre
polisbefäl och har en stabil bakgrund. Det finns inga spår av dåligt uppförande, psykiska problem eller

missförhållanden. Polisen är väl medveten om att ju längre tiden går, desto mer troligt är det att Luke kommer
att hittas död.Kriminalkommissarie Tom Thorne får fallet på sin lott och söker alltmer desperat efter pojken
eller någon som velat honom illa.Begravd, som är den sjätte fristående kriminalromanen om Tom Thorne, är
en berättelse om hur kärlek ? särskilt olycklig sådan ? kan driva en människa till att göra de mest fasansfulla

saker.... Billinghams berättelse om dessa individer på skuggsiden är både gripande och tankeväckande.
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The Museums Collections document the fate of Holocaust victims survivors rescuers liberators and others
through artifacts documents photos films books personal stories and more. Download and listen online your
favorite mp3 songs and music by Begravd. The producer is Lars Blomgren and production company is
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