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BESKRIVNING

En kylig kväll i mars skjuts en 25-årig man ihjäl efter ett biobesök. Kriminalinspektör Johan Rokka leder
förundersökningen och snart riktas intresset mot en vän till offret, som var i närheten när mordet
begicks.Vd-assistenten Amanda Bruse kämpar med att komma tillbaka efter en lång sjukskrivning.
Företaget hon arbetar på står inför lanseringen av en produkt värd miljardbelopp och när en av företagets
nyckelpersoner försvinner spårlöst hamnar Amanda plötsligt mitt i händelsernas centrum.Polisen har nu
både ett mord och ett försvinnande att hantera. Och när Rokka mitt i allt råkar ut för en personlig tragedi
står plötsligt hela hans framtid på spel.Fixaren är den tredje boken i serien Morden i Hudiksvall.---
Gabriella Ullberg Westin är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall. Gabriella har studerat kriminologi vid
Stockholms universitet, är kommunikationsvetare och har även bott i Italien där hon arbetat som
fotomodell. Idag lever hon i Stockholm med sin familj och är författare på heltid. Fixaren är hennes tredje
bok.***"Ullberg Westin har här och var kallats Sveriges nya deckardrottning, vilket inte är helt oförtjänt."
Bibliotekstjänst Henric Ahlgren, BTJ-häftet nr 10, 2017.En av sommarens allra bästa deckare. Metro om
Springpojken
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF Fixaren - nynashamn.se

Vad är "fixaren"? Jarmo Siltala, kommunens egen "fixare", hjälper till med allt från gardinuppsättningar,
byte av glödlampor och enklare reparationer ...

Elektriker Ale och Göteborgsområdet - Elfixaren i Ale

Pris: 29 kr. inbunden. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Fixaren av Gabriella Ullberg
Westin (ISBN 9789150922417) hos Adlibris.se.Fraktfritt ...

Post-flunsan fixaren | Jessicas sköna värld

Kommentar: Fixaren är den tredje boken i serien Morden i Hudiksvall. (Se även Ensamfjäril och
Springpojken.) Och kurvan pekar uppåt, det blir bättre och bättre ...
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Fixaren

https://www.bo-fi.club/?p=FIXAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FIXAREN&ln=se
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