
Håndlangeren
Hent bøger PDF

Gabriella Ullberg Westin
Håndlangeren Gabriella Ullberg Westin Hent PDF Håndlangeren Dagen efter sin dimissionsfest bliver den
attenårige Tindra Edvinsson fundet på Köpmansberget, stukket ihjel. Mordet minder om en sag tyve år

tidligere, hvor en anden ung kvinde forsvandt sporløst fra sin dimissionsfest. Johan Rokka får sagen på sit
bord, men den vækker smertefulde minder. For den kvinde der forsvandt tyve år tidligere, var Rokkas kæreste
Fanny. Rokka kan ikke undgå, at han sideløbende med opklaringen begynder at grave i den gamle sag. Det
varer ikke længe før han er i kontakt med hårdkogte kriminelle, og pludselig står Rokka ansigt til ansigt med
en person, som han helst vil glemme alt om. Men hvor langt skal han gå for at lægge sit tidligere liv bag sig?
Håndlangeren er anden del i serien om Mordene i Hudiksvall. --- Gabriella Ullberg Westin er født i 1973 og
er vokset op i Hudiksvall. Hun har tidligere boet i Italien, hvor hun arbejdede som fotomodel. Nu bor hun i
Stockholm med sin familie og arbejder med kommunikation. Håndlangeren er hendes anden bog, og er

opfølgeren til hendes debutroman ENSOMmerfugl.

 

Håndlangeren Dagen efter sin dimissionsfest bliver den attenårige
Tindra Edvinsson fundet på Köpmansberget, stukket ihjel. Mordet
minder om en sag tyve år tidligere, hvor en anden ung kvinde

forsvandt sporløst fra sin dimissionsfest. Johan Rokka får sagen på
sit bord, men den vækker smertefulde minder. For den kvinde der
forsvandt tyve år tidligere, var Rokkas kæreste Fanny. Rokka kan
ikke undgå, at han sideløbende med opklaringen begynder at grave i

den gamle sag. Det varer ikke længe før han er i kontakt med
hårdkogte kriminelle, og pludselig står Rokka ansigt til ansigt med
en person, som han helst vil glemme alt om. Men hvor langt skal han
gå for at lægge sit tidligere liv bag sig? Håndlangeren er anden del i
serien om Mordene i Hudiksvall. --- Gabriella Ullberg Westin er



født i 1973 og er vokset op i Hudiksvall. Hun har tidligere boet i
Italien, hvor hun arbejdede som fotomodel. Nu bor hun i Stockholm
med sin familie og arbejder med kommunikation. Håndlangeren er

hendes anden bog, og er opfølgeren til hendes debutroman
ENSOMmerfugl.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Håndlangeren&s=dkbooks

