
Tags: Bortfall bok pdf svenska; Bortfall las online bok; Bortfall MOBI download; Bortfall ladda ner pdf e-bok; Bortfall epub books download;
Bortfall e-bok apple

Bortfall PDF E-BOK

Ingrid Hedström

Författare: Ingrid Hedström 
ISBN-10: 9789150116441

Språk: Svenska
Filstorlek: 4709 KB



1

BESKRIVNING

En novembersöndag 1978 går Mikael Granberg, 13 år, ut från sitt hem i Dalarna för att hämta ved. Han
kommer aldrig tillbaka och polisen finner inga spår.Trettio år senare har diplomaten Astrid Sammils tagit
sin tillflykt till släktgården i Dalarna sedan hon råkat i onåd på jobbet. Där hittar hon en mössa som hon
vet tillhört Mikael, bland sin avlidne morbror Lars tillhörigheter. Hon vägrar att tro att hennes försynte
morbror haft något att göra med Mikaels försvinnande och bestämmer sig för att ta reda på sanningen.I
Bukarest börjar samtidigt den unga läkaren Gabriela Dumitru bli orolig över att orimligt många patienter
hoppar av den läkemedelsprövning hon arbetar med på uppdrag av läkemedelsjätten CalmedBelabSteiner.
När hon börjar forska i vad som hänt möter hon en härva av lögner, mystiska försvinnanden och ond, bråd
död. Hon inser att hennes jakt på sanningen utmanat mäktiga krafter och att hennes eget liv är i fara.Under
tiden hittar Astrid spår som pekar mot läkemedelsjätten CalmedBelabSteiner, som en gång startades i
Falun.Hon finner också en mystisk koppling till den sinnesslöanstalt där hon upptäckt att hennes morbror
Lars satt större delen av sin barndom. Också Astrids efterforskningar sätter farliga krafter i rörelse. Fler
dödsfall följer och hon inser att hon själv nu är ett hett villebråd.Bortfall är första boken i en ny serie om
diplomaten Astrid Sammils. Som Ingrid Hedströms tidigare böcker tar den avstamp i mörka verkliga
politiska händelser och är oerhört välskriven."Deckargenren har förändrats stort de senaste tio åren, även i
Sverige. Numera är den vitaliserad av författare som vill mer än bara berätta en bra historia. En av dessa är
Ingrid Hedström, som förmedlar så mycket av mellaneuropeisk samtidshistoria och livskänsla i sina verk."
Yukiko Duke, Vi Läser"Ingrid Hedström kan både skrämmas ordentligt och levandegöra människor och
miljöer ... Som mångkunnig journalist förmår hon också göra handlingen otäckt trovärdig. Man biter på
naglarna fram till den snyggt oväntade upplösningen." Katarina Mazetti"Ingrid Hedström får högsta betyg,
både när det gäller intrig och språk." Ragna Fahlander, Dalarnas tidningar"Undrar om det går att skriva en
bättre spänningsroman. Den har allt." Lennart Högman, Dast Magazine
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Viktigt att minska bortfall vid enkätstudier - IFAU

Engelsk översättning av 'bortfall' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska
till engelska gratis online.

Bortfall | Forskning & Framsteg

Pris: 212 kr. Inbunden, 2014. Finns i lager. Köp Bortfall av Ingrid Hedström på Bokus.com. Boken har 2
st läsarrecensioner.

Bortfall - Nationella Kvalitetsregister

Pris: 54 kr. pocket, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Bortfall av Ingrid Hedström (ISBN
9789150117172) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...
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