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BESKRIVNING

En gammal israelisk legend berättar om Papperspojken, han som kommer om natten och rövar bort sina
offer. Idag minns nästan ingen myten, men så skjuts en lärare på Salomonskolan i Stockholm till döds
inför barn och föräldrar. Bara timmar senare försvinner två judiska pojkar på väg till sin
tennisträning.Fredrika Bergman och Alex Recht ställs inför en av sina svåraste utmaningar när de dras in i
jakten på en mördare som framstår som lika skoningslös som effektiv. Spåren leder utredarna till en och
samma plats: Israel.Eden Lundell, chef för Säkerhetspolisen får samtidigt anledning att söka i sitt förflutna
då en man vid namn Efraim Kiel oväntat dyker upp i Stockholm. Det dröjer inte länge förrän en väl
bevarad hemlighet är på väg att avslöjas. Och upprepade gånger nämns Papperspojken. Men vem är han
egentligen? Kan han ha fått liv och börjat söka efter nya offer? Kristina Ohlsson är född 1979 i
Kristianstad. Hon har tidigare jobbat på Försvarshögskolan och Säpo som analytiker, samt arbetat med
terrorfrågor vid organisationen OSSE i Wien. Sedan 2012 är hon författare på heltid.Davidsstjärnor är
Kristina Ohlssons femte roman om Fredrika Bergman och Alex Recht. De tidigare har mottagits väl av
recensenter, blivit prisbelönta och nått ut till en stor läsekrets både i Sverige och internationellt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Davidsstjärnor | Freja funderar

En gammal israelisk legend berättar om Papperspojken, han som kommer om natten och rövar bort sina
offer. I dag minns nästan ingen myten, men så skjuts en lärare ...

"Vi döljer våra Davidsstjärnor" | SVT Nyheter

FÖRSVARSMAKTEN. Nordfront skrev tidigare idag om att Försvarsmaktens tekniska skola åkte runt i
Stockholms Prideparad med Davidsstjärnor på ett militärfordon.

Davidsstjärnor | Bokparet

Davidsstjärnor has 1,730 ratings and 179 reviews. Maya said: ARC received in exchange for an honest
review. This is my first read by this author and ...
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Davidsstjärnor

https://www.bo-fi.club/?p=DAVIDSSTJ%C3%84RNOR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DAVIDSSTJ%C3%84RNOR&ln=se
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