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BESKRIVNING

En spänningsdebut med storstadspuls som utspelar sig i Stockholms innekretsar, på sexchattar och i de
mörkare hörnen av stadens skuggvärld. Mer samtida och färgstarkt än det mesta i genren. Patrik har just
börjat sin praktik på KvällsKuriren och är inte ens färdig journalist. Så när han får ett erbjudande att slippa
intervjua kändisar om klonade husdjur för att ge sig i kast med ett mord tar han chansen utan att tveka. Det
verkar vara ett drömläge. Kändisfrisören René har hittats död i hallen till sin cityvåning. Vem har han
släppt in mitt i natten och varför? Polisen misstänker ett hatbrott, men Patrik ser tecken på något annat.
Patriks kontakter i "bögfamiljen" - och inte minst med Renés sambo Jamil - ger honom information ingen
annan har. Men det finns ett pris. Han dras in i en ljusskygg värld av sex, på internet och i skumma
källarlokaler, när han egentligen borde slicka sina sår. Den tio år yngre börsmäklaren Tobias har just
dumpat honom för en porrfilmskarriär i USA. Och sin trasiga familjehistoria bär Patrik hela tiden med sig.
Förstasidan och löpet på KvällsKuriren kommer lätt. Lika lätt är det inte att tampas med intrigerna bland
journalisträvarna på redaktionen. Hans nyfunne vän Okan, tidningens street-smarte fotograf, ser till att han
inte går på för många minor. I stället springer de på nattklubbar och premiärer tillsammans med Patriks
barndomsvän Mandy. En framgångsrik filmfotograf som inte låter någon nypa honom i häcken bara för att
han gärna går i högklackat och stringtrosor. När ett andra mord drabbar en ung man som står Patrik nära
tycker redaktionschefen att han är för insyltad för att få fortsätta rapportera. Patrik vägrar släppa taget.
Men de spår han finner leder till honom själv och polisen är honom hack i häl. Hans enda väg ut är att
stämma träff med mördaren.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Familjehemligheter (dvd) - film - Ginza.se

Hyr Familjehemligheter för endast 39 kr nu! Hos Plejmo streamar du filmer i grym kvalité utan
bindningstid eller prenumerationer.

Familjehemligheter | 23,00 kr | Bok av Sheila O´Flanagan

Directed by Kjell-Åke Andersson. With Rolf Lassgård, Maria Lundqvist, Erik Johansson, Emma
Engström. Autumn 1978 in suburban Sweden. Everything seems to be fine ...

Familjehemligheter - Wikipedia

Vad skulle du göra om du fick veta något som vände upp och ner på allt du trott varit sant? Steffie har
alltid varit övertygad om att hennes föräldrar har det ...
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