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OMSCHRIJVING

Dorchester, de ruige buurt van Boston, is niet geschikt voor onschuldigen of zwakken. Hier wonen
gebroken gezinnen, aan lager wal geraakte criminelen en verbitterde wetshandhavers.Op een warme
zomeravond ziet een apathische moeder zichzelf op de televisie. Haar vierjarige dochter Amanda is enkele
uren eerder uit haar bedje ontvoerd. Privédetectives Patrick Kenzie en Angela Gennaro kunnen de
smeekbeden van de tante van het vermiste meisje niet weerstaan.Ondanks hardnekkig politiewerk, de
fanatieke media en enorme publieke belangstelling, stuit het onderzoek herhaaldelijk op een muur. Dan
verdwijnt er een tweede kind…
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Gone Baby Gone is een Amerikaanse neo noir misdaad/dramafilm uit 2007. Het verhaal is een verfilming
van het gelijknamige boek van Dennis Lehane. De film was het ...

Gone Baby Gone is the eighth episode in season seven of CSI: Miami. Contents[show] Synopsis When a
couple snatches a baby, Sophie Walsh, away from her mother, Jill ...

Ben Affleck's adaptation of Dennis Lehane's novel Gone, Baby, Gone stars Casey Affleck as Patrick
Kenzie, a private investigator from working-class Boston who takes ...
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