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Hun er ude! Lynda La Plante Hent PDF Forlaget skriver: Det kostede Dolly ni års fængsel, at hun dræbte sin
mand, mesterforbryderen Harry Rawlins, som hævn for hans dobbelte bedrageri. Nu er hun ude og klar til at
realisere sin drøm - at åbne et hjem for svigtede og hjemløse børn. Til formålet vil hun bruge sin skjulte

formue – diamanter fra et tidligere røveri til en værdi af to millioner pund.

Men så enkelt er det ikke. For der er andre, som kender til diamanterne og vil have deres andel af byttet.
Desværre viser det sig, at diamanterne er forsvundet. Så nu er Dolly i vanskeligheder og hårdt presset fra flere
sider. Der er kun én udvej for Dolly: Hun må organisere et nyt røveri. Professionelt og i stort format. For at

gennemføre det har hun brug for pålidelige hjælpere, og hendes gamle forbryderveninder stiller sig
nødtvungent til rådighed.

Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en engelsk forfatter, der har skrevet både romaner og
manuskripter til tv-serier. Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske krimiserie "Prime Suspect"
("Mistænkt") med Helen Mirren i hovedrollen. Lynda La Plante har skrevet inden for mange forskellige

genrer, og flere af hendes bøger er blevet internationale bestsellere.
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