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BESKRIVNING

Rydahl är den, i mitt tycke, mest originelle och intressante deckarförfattaren i Skandinavien. - Sven-Ingmar
Pettersson, BTJRydahl skriver briljant. - Arne Mariager, Jyske MedierDe saknade är en fristående
fortsättning på den prisbelönta spänningsromanen Eremiten. Solen skiner på semesterön Fuerteventura och
eremiten Erhard Jörgensen lever ett lugnt liv och pysslar om sina getter. Han kan inte längre köra taxi eller
spela piano, så han försörjer sig genom att hitta bortsprungna hundar och stulna mopeder. Men för att fly
ensamheten tar han ett jobb som ingen annan vill ha, och riskerar då allt.Kontinenten Afrika kämpar med
ekonomisk instabilitet och tusentals flyktingar försöker ta sig till Europa, många genom Fuerteventura.
Samtidigt anländer ett tv-team till öns lilla flygplats för att spela in ett avsnitt av reality-serien De saknade,
med målet att hitta den kända Les pappa. Men hon vill hellre hitta sin far död än levande, och Erhard vill
inte bli hittad överhuvudtaget. Le är dessutom en opålitlig kvinna med en förkärlek för piller, och en vana
att få som hon vill.Ännu en gång finner Erhard sig intrasslad i ett mystiskt fall där han tar sig vatten över
huvudet för att finna sanningen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Båtar med migranter kapsejsade - minst 130 saknade - svt.se

Mellan laserstrålarna och de inflygande farkosterna saknas det bara en detalj: människor bland
måltavlorna!

De saknade - Thomas Rydahl - Bok (9789176295298) | Bokus

Sjuttio år efter att det andra världskriget tog slut saknas fortfarande miljontals mänskor. Bara i Tyskland
räknas över en miljon mänskor som saknade.

Sökande efter saknade i fjällen avbryts - gp.se

2018, Pocket. Köp boken De saknade hos oss!
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https://www.bo-fi.club/?p=DE%20SAKNADE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DE%20SAKNADE&ln=se
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