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

En jagad man PDF E-BOK

Hans-Olov Öberg

Författare: Hans-Olov Öberg 
ISBN-10: 9789164240941

Språk: Svenska
Filstorlek: 2144 KB



1

BESKRIVNING

Vad är det egentligen som händer i Stockholms finansvärld? Först hittas Tord "Tårtan" Svensson, nyss
petad börs-VD, skjuten mitt under jaktpasset, med byxorna nere. Snart flaxar alla i panik i ankdammen
kring Norrmalmstorg. Mördaren vill släcka fler liv och allt tyder på att han känner sina offer mycket väl.
Micke Norell, reporter på tidningen Finansvärlden, får i uppdrag att skriva om finansmorden. Snart inser
han att offren har mer gemensamt än sin smak för snabba affärer och dyrbara gångkläder: alla är de på
något sätt knutna till börsbolaget Kämpinge. Medan Micke Norell skriver på sin story samtidigt som han
försöker få tillvaron att gå ihop med sin fru Saras karriär och unge Simon på dagis, tar saker och ting en
obehaglig vändning. Plötsligt är det honom alla vill åt. Både polisen och mördaren...En jagad man är
Micke Norells första fall. Boken har tidigare utkommit med titeln En gudabenådad bullshitter. Hans-Olov
Öberg är sedan många år ett välkänt namn i finansbranschen. Böckerna om Micke Norell är
spänningsromaner i finansmiljö med stark feel good-känsla.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

En jagad man | 19,00 kr | Bok av Hans-Olov Öberg

USA En 21-årig man som jagats av polis misstänkt för att ha skjutit ihjäl fem personer i Louisiana, i södra
USA, har gripits. Det var på ...

Jörgen Brink - en jagad man - Pressen.se

Vad är det egentligen som händer i Stockholms finansvärld? Först hittas Tord "Tårtan" Svensson, nyss
petad börs-VD, skjuten mitt under jaktpasset, med ...

Man jagad - Borås Tidning - bt.se

I IFK Göteborg är Gustaf Andersson, 27, iskall. I allsvenskan är han het. Sex klubbar jagar anfallaren. -
Smickrande eftersom jag vill spela fotboll ...
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EN JAGAD MAN
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