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Spårlöst försvunnen Linda Howard boken PDF Milla Boone utsätt för varje förälders mardröm. Två angripare
kidnappar hennes sexveckor gamla baby. Driven av en besatt längtan att återse sitt barn och hjälpa andra i

samma situation startar Milla en organisation som hjälper nödställda föräldrar. Med en makalös blandning av
instinkt och passion visar Milla en ofattbar förmåga att hitta försvunna barn. Men hon lyckas inte hitta sitt
eget. Först efter tio år vågar hon hoppas att hon hittat en möjlig ledtråd. Hon reser till en liten by i Mexiko
efter ett säkert tips, där börjar hennes sökande. Snart förstår hon att hon är en liga på spåren, en ondskefull
liga som specialiserat sig på babysmuggling. Nyckeln till att sätta fast ligan verkar finnas hos en enögd man.
För att hitta honom måste Milla slå sig ihop med James Diaz, en mystisk främling känd som ”Spanaren” som
följer en egen ondskefull plan. När sökandet intensifieras blir uppdraget ännu mer lömskt och spåren leder till
ett livsfarligt maktimperium. Milla börjar inse att hon vet för mycket och snart upptäcker hon att hon är den

jagade. En osynlig, livsfarlig lönnmördare har siktet inställt på att tysta henne för gott. 

En fartfylld
underhållningsroman i samma anda som Sidney Sheldon och Nora Roberts.



”En riktig nagelbitare med en
sexig självständig hjältinna, en kraftfull hjälte och en skurk som ger dig gåshud” The Oakland Press

”Du

hamnar i en känsloladdad berg-och-dalbana tillsammans med en stark hjältinna som inte ger sig – du kommer
att ta henne till ditt hjärta!” Publishers Weekly 

"Blixtsnabbt nervkittlande och starkt gripande, den här

berättelsen gör att du håller ett fast tag om dina barn” Booklist
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