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Pigen ingen vidste var WISSING Hent PDF Forlaget skriver: Memphis 1969. Da Professor Noah Hobbs en
sen nattetime bliver tilkaldt Hominidae Forskningscenter konfronteres han af den værst tænkelige nyhed:

Pigen Ana - hovedpersonen i hans hemmelige adfærdseksperiment - er forsvundet.

Bag  flugten står professorens egen søn, den unge journaliststuderende, Bradley Wright, der har valgt at
forråde sin fars livsprojekt og befri pigen bag tremmerne.

I jagten på hendes fortid møder de snart en sandhed, der skal vise sig at få vidtstrakte konsekvenser - ikke kun
for nogle af delstatens mest magtfulde mennesker, men også for dem selv, og alle dem, de troede, de kunne

stole på.

For hvem er pigen i grunden? Hvor kommer hun fra? Og hvordan er hun havnet som hovedperson i én af
videnskabens bedst bevarede hemmeligheder?

PIGEN INGEN VIDSTE VAR er en overraskende forviklingsroman, der tager dig med gennem tressernes
Memphis i en jagt på sandheden om eksperimentet, som ingen kendte til. Før nu.
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