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Lekrummet John Connor boken PDF Samma dag som Sophie Kenyon fyller tretton år blir hon kidnappad.

Hon är dotter till en domare i West Yorkshire och polisen sätter in en stor styrka för att finna henne innan hon
kommer till skada. All erfarenhet visar att chansen att lyckas minskar drastiskt efter 24 timmar och

överintendent John Munro är nära att bryta samman när ledtrådarna hopas men inte leder någonstans. Karen
Sharpe är en ung, egensinnig kriminalassistent, som har blivit satt på skrivbordsjobb efter att i en tidigare

utredning handlat mot givna order. Trots att hennes tillvaro är kaotisk ägnar hon sig åt att forska i äldre fall av
övergrepp mot barn. När den tjugotreåriga prostituerade Pamela anmäler att hon blev våldtagen av en välkänd
parlamentsledamot tio år tidigare i ett rum inrett som en barnkammare, börjar Karen undersöka fallet. Hon
misstänker snart att det finns ett samband mellan detta och Sophies försvinnande. Misstankarna förstärks när

en förmögen medelålders affärsman återfinns mördad. Under den brutalt misshandlade kroppen hittas
skeletten av två unga flickor som cirka tio år tidigare anmälts försvunna men aldrig återfunnits. Och Pamela
minns att hon inte var den enda flickan i det som kallades lekrummet ... Karen Sharpe startar en febril privat
undersökning, där hon än en gång tvingas gå emot sina överordnades regler, för att om möjligt kunna rädda
Sophies liv. Men starka krafter är i rörelse för att hindra all efterforskning och hon möter en man som inte drar
sig för något när det gäller att hindra att sanningen kommer fram.

Lekrummet är en spännande, upprörande
och välskriven kriminalroman, som får en speciell autencitet av John Connors erfarenheter som åklagare och
av polisarbete.

John Connor är jurist och arbetar vid den statliga åklagarmyndigheten. Han har deltagit i ett
fyrtiotal mordrättegångar, hjälpt polisen med ett stort antal under cover-operationer och lett en grupp som

arbetade med organiserad brottslighet och grova brott i Leedsdistriktet. För närvarande är han bosatt i Bryssel
och skriver på nästa bok om Karen Sharpe.






Samma dag som Sophie Kenyon fyller tretton år blir hon kidnappad.
Hon är dotter till en domare i West Yorkshire och polisen sätter in en
stor styrka för att finna henne innan hon kommer till skada. All
erfarenhet visar att chansen att lyckas minskar drastiskt efter 24

timmar och överintendent John Munro är nära att bryta samman när
ledtrådarna hopas men inte leder någonstans. Karen Sharpe är en

ung, egensinnig kriminalassistent, som har blivit satt på
skrivbordsjobb efter att i en tidigare utredning handlat mot givna

order. Trots att hennes tillvaro är kaotisk ägnar hon sig åt att forska i
äldre fall av övergrepp mot barn. När den tjugotreåriga prostituerade

Pamela anmäler att hon blev våldtagen av en välkänd
parlamentsledamot tio år tidigare i ett rum inrett som en

barnkammare, börjar Karen undersöka fallet. Hon misstänker snart
att det finns ett samband mellan detta och Sophies försvinnande.
Misstankarna förstärks när en förmögen medelålders affärsman
återfinns mördad. Under den brutalt misshandlade kroppen hittas
skeletten av två unga flickor som cirka tio år tidigare anmälts

försvunna men aldrig återfunnits. Och Pamela minns att hon inte var
den enda flickan i det som kallades lekrummet ... Karen Sharpe

startar en febril privat undersökning, där hon än en gång tvingas gå
emot sina överordnades regler, för att om möjligt kunna rädda
Sophies liv. Men starka krafter är i rörelse för att hindra all

efterforskning och hon möter en man som inte drar sig för något när
det gäller att hindra att sanningen kommer fram.
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spännande, upprörande och välskriven kriminalroman, som får en

speciell autencitet av John Connors erfarenheter som åklagare och av



polisarbete.

John Connor är jurist och arbetar vid den statliga
åklagarmyndigheten. Han har deltagit i ett fyrtiotal mordrättegångar,
hjälpt polisen med ett stort antal under cover-operationer och lett en
grupp som arbetade med organiserad brottslighet och grova brott i
Leedsdistriktet. För närvarande är han bosatt i Bryssel och skriver på

nästa bok om Karen Sharpe.
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