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Maureen ODonnell har haft ett problemfyllt liv: sexuella övergrepp, inlagd på mentalsjukhus, ett jobb som är
rena återvändsgränden, och ett trassligt förhållande med den gifte terapeuten Douglas som hon precis är på väg
att avsluta. Men någon hinner före. En morgon när Maureen vaknar upp bakfull och vacklar ut i
vardagsrummet hittar hon sin älskare fastbunden i en stol och med halsen avskuren. Glasgowpolisen betraktar
henne som misstänkt, och till och med hennes egen familj verkar tro att hon är inblandad. I panik börjar
Maureen tvivla på sin egen version av händelseförloppet. Hon kartlägger Douglas sista dagar i livet och
konfronteras med en fasansfull härva av lögner, våldtäkter och en mörklagd skandal vid den psykiatriska
klinik där hon själv varit inlagd. Patienterna på kliniken säger ingenting, och de hon pratar med i personalen
verkar rädda. När ännu ett lemlästat lik återfinns inser Maureen att hon måste hitta mördaren om hon inte själv
ska bli nästa offer Garnethill är första boken i Denise Minas kritikerrosade Garnethill-trilogi, med den sargade
Maureen ODonnell som huvudperson. DENISE MINA [f.
1966 i Glasgow] är en brittisk kriminalförfattare. Debuten Garnethill belönades med The John Creasy Award
för Bästa debutroman när den kom ut i original, och sedan dess har Denise Mina etablerat sig som ett av de
absolut största namnen inom den moderna kriminallitteraturen.
DENISE MINA:SERIES READING ORDER: A READ TO LIVE, LIVE TO READ CHECKLIST
[Garnethill Series, Paddy Meehan Series, John … Garnethill [Denise Mina] on Amazon. --New York Times.
Evening Citizen, Glasgow, UK, 20 July 1965 The lady in my bus queue -- and the birch. This city-centre
Jesuit Catholic Church serves the Catholics in Glasgow and the West of Scotland and beyond. Call 0141.
easyfundraising. --New York Times. Shop for women's knit dresses at Garnet Hill. Call 0141. Today's top
Garnet Hill promo code: 30% Off Favorites. This city-centre Jesuit Catholic Church serves the Catholics in
Glasgow and the West of Scotland and beyond. Do you need counselling, or are you looking for a training
programme to be a counsellor in Glasgow. From its humble beginning in the 1970s, Garnet Hill quickly rose

to fame. com In the summer, people wear linen because it's light and breathable. A shattering first novel.
Garnethill [Denise Mina] on Amazon. Call 0141. The Garnethill Centre is the place for you. Call 0141. Do
you need counselling, or are you looking for a training programme to be a counsellor in Glasgow. Garnet Hill
is best known for its bed and bath products as well as home décor. Property for sale in Glasgow, Hamilton,
Uddingston and throughout Lanarkshire - Ross. A shattering first novel.

