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BESKRIVNING

Ett mord på en rastplats utanför Hudiksvall, en intern som oväntat rymmer från Hall, ett skickligt planerat
och spektakulärt rån i Stockholm allt flätas samman i Gabriella Ullberg Westins femte Morden i
Hudiksvall-deckare, Förrädaren. På en rastplats utanför Hudiksvall hittas en långtradarchaufför
ihjälskjuten. Kriminalinspektör Johan Rokka tilldelas fallet och finner snart kopplingar till Stockholms
undre värld den han en gång lämnade bakom sig. Det blir upptakten till ännu en andlöst spännande Morden
i Hudiksvall-deckare. Viktor Berger avtjänar ett långt fängelsestraff på Hall. Han har bara ett år kvar till
frigivning och sin efterlängtade framtid med flickvännen Sanna. Men på grund av en hållhake tvingas han
rymma för att begå ett sista brott ett rån i Stockholm där bytet är värt 100 miljoner. Sanna blir chockad när
hon får veta vad som hänt. Vad kunde få Viktor att riskera hela deras framtid? Johan Rokka kämpar med
att lösa fallet, samtidigt som han brottas med händelser i sitt förflutna. Rokkas, Viktors och Sannas öden
flätas skickligt samman i Förrädaren, en delvis verklighetsbaserad historia om hot och hållhakar, falsk och
sann lojalitet, svek och villkorslös kärlek.  "Kompetent polisdeckare med välkonstruerad intrig." Lotta
Olsson, DN om Slaktaren"Gabriella Ullberg Westin fortsätter att utvecklas i sitt skrivande och
personporträtten hon skapar tillhör de bästa inom den svenska deckarlitteraturen."Johannas
deckarhörna ***Gabriella Ullberg Westin är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall. Hon har studerat
kriminologi vid Stockholms Universitet och innan hon blev författare på heltid var hon
kommunikationsansvarig på ett telekombolag. Hon bor i Stockholm med sin man som är polis och två
barn. Förrädaren är femte boken om kriminalkommissarie Johan Rokka och historien har växt fram i
samarbete med Gabriellas vän, den f d långtidsdömde Johan Viktor, som gick bort 2017.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Förrädare - Lind & Co

Det är knappast så som Björn Wiman nyligen påstod i Dagens Nyheter: att Judas, den store förrädaren,
skulle ha lämnat få avtryck i ...

Förrädaren - Böcker - CDON.COM

RECENSION. Franco Zeffirellis tv-serie "Jesus av Nasaret", Norman Jewisons musikal "Jesus Christ
Superstar" eller Mel Gibsons filmdrama "The Passion of the ...

Johan August kallas "förrädaren" på fotots baksida 14 januari kl 10.35 ...

Johan August Johansson lämnade sin gravida hustru och deras sex barn hemma i Sverige när han själv
emigrerade till Amerika. Där blev han kvar och gifte ...



3

FÖRRÄDAREN

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RR%C3%84DAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RR%C3%84DAREN&ln=se
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