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Den vej hvor du bor Mary Higgins Clark Hent PDF Den unge advokat Emily Graham er ivrig for at flytte
efter en beskidt skilsmisse og køber derfor sin oldemors barndomshjem i Spring Lake, New Jersey. Da

renoveringen af huset begynder, bliver der gjort et makabert fund i baghaven – resterne af en ung kvinde,
Martha, som forsvandt for fire år siden. Men mystikken breder sig, da der ved siden af også er knogler fra en
pige, der forsvandt tilbage i 1892. Kan der være tale om, at nogen kopierer mord, der er begået for over

hundrede år siden? Emily graver i familiens historie og deltager i opklaringsarbejdet, og det viser sig snart, at
en koldblodig morder er løs, og at Emily er det næste offer ... Mary Higgins Clark (f. 1927) er amerikansk
kriminalromanforfatter. Hun debuterede i 1975 med spændingsromanen "Where Are the Children?" og har

siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers.
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