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På fersk gerning Harlan Coben Hent PDF 17-årige Haley McWaid fra en respekteret familie i New Jersey er
en pæn pige og familiens stolthed. Hun er kaptajn på skolens lacross-hold og på vej på college med alle de
drømme og håb, som hendes tilbedende forældre har fyldt hende med. Derfor forventes det værste, da Haleys

mor en morgen finder ud af, at datteren aldrig er vendt hjem fra den aftale, hun havde aftenen før. I tre
måneder er pigen sporløst forsvundet. Wendy Tyne er journalist med en mission. En mission der skal afsløre
pædofile på fast gerning – på nationalt tv. I samarbejde med politiet har Wendys program, Caught in the act,
allerede afsløret utallige mænd, og nu har hun udset sig et nyt offer. Dan Mercer er socialarbejder, der tager
sig af udsatte unge, men hans historie skal vise sig at være meget mere kompliceret, end Wendy nogensinde

havde forestillet sig.
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