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BESKRIVNING
Bödlarna är en direkt fortsättning på boken Haveristerna.Det är en kriminalroman med en blandning av
fiktion och verkliga händelser.De tre morden som inträffade i Haveristerna är fortfarande olösta och trots
att man från den svenska rättvisans sida tagit till alla medel, både lagliga och olagliga, går mördarna
fortfarande fria.Hela det svenska samhället skakas av de korruptionsskandaler som mordoffren avslöjat på
film innan de dog. Samhällets toppar har inte längre immunitet mot de lagbrott de så gott som dagligen
begått för att berika sig själva och sina närstående, på bekostnad av vanliga människor.Berättelsens
whistleblowers, Karin, Trond och Jens, utsätts för förföljelser, Karin direkt och Trond och Jens indirekt,
vilket resulterar i att Karin, Jens flyr landet. Trond stannar kvar i landet och bedriver skoningslös
journalistik mot de korrumperade tjänstemän som avslöjats. En av Sveriges ledande finansmän begår
självmord då hans brott såväl inom som utanför Sveriges gränser avslöjats.I och med att den självpåtagna
immunitet mot brott, som våra samhällstoppar åtnjutit, inte längre gäller, drar sig inte en åklagare för att
åtala en annan åklagare, vilket var en orimlig tanke för bara ett halvt år sedan.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Mysteriet - bödlarna - (vinyl 7") - musik - Ginza.se
Filmen The Killers - Bödlarna (The Killers). Två vetgiriga yrkesmördare mördar en man och försöker
sedan rekonstruera hans levnadsöde. Efter Hemingway-novellen ...

Bödlarna i Tyburn - Tony Parsons - Mp3-skiva (9789176296264) - bokus.com
Pris: 208 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Bödlarna i Tyburn av Tony Parsons
(ISBN 9789176296226) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Bödlarna i Tyburn - Ljudbok & E-bok - Tony Parsons - Storytel
Sveriges mest kompletta tv-tablå. Tv-guide till över 200 kanaler.
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