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BESKRIVNING

En spännande deckare i skuggan av sociala medier. Snön ligger vit över Helsingborg när en polsk flicka
hittas död i tunneln vid Hälsobacken. Ingen förstår vad den unga kvinnan gör i Sverige när hon egentligen
arbetar som au pair i Dubai. I skuggan av sociala medier uppdagas ett spel där maktens män och unga
kvinnor är deltagarna. Alla vet reglerna. Men alla följer dem inte. Samtidigt anmäler Anders Halvarsson
sin syster försvunnen, ett år efter att han senast pratade med henne. Polisinspektören Linn Wide är tillbaka
på jobbet efter några månaders sjukskrivning och får i uppdrag att utreda fallet med den döda flickan i
tunneln och Marie Halvarssons försvinnande.»Lysande, spännande & stark! Betyg 5/5!« Jennies
boklista»Ida Axelsson är både en bra polisromanförfattare och en skicklig personskildrare.« Bengt
Eriksson, recensent Kvällsposten "Ida Axelsson har en god chans att muta in en plats i den svenska litterära
noir- kriminella världen." TIDNINGEN KULTUREN"Huvudkaraktären Linn Wide har en trovärdighet i
personlig- heten som gör att man rycks med och engagerar sig i hennes utmaningar. Jag vänder ivrigt blad
för att komma fram till upplösningen." LENA LUNDGREN, DAST MAGAZINE
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dolda spår - Ida Axelsson - E-bok - Ljudbok - BookBeat

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Jönköping för att reservera denna titel. Logga in för att
göra din reservation

DOLDA SPÅR | DAST Magazine

Dolda spår är grymt spännande och full av intriger. Oväntad. Läs! Anne Liljeroth, författare

Dolda spår / Ljudbok - kulturivast.elib.se

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår
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DOLDA SPÅR
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