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BESKRIVNING

Tjugofemårige juridikstudenten Jonas jobbar svart på byggen för att kunna försörja sin sjuka mamma. En
dag råkar han ut för en svår olycka men överlever mirakulöst. Hans tillvaro vänds upp och ner och han
måste försöka förstå vem han är och vad som händer med honom. Snart inser Jonas att han är jagad och
han tvingas ut på en flykt som tar honom in bland Stockholms skuggsidor.I en annan del av staden är den
tidigare polisen Viveca Eldh på jakt efter en person som bränner ut ensamma uteliggare med högspänning.
När hon får i uppdrag att utreda ett otäckt ritualmord väcks händelser ur hennes förflutna till liv.Förstfödd
är en tät och actionfylld spänningsroman i ett välbekant Stockholm, som också rymmer sprickor av
övernaturliga inslag som kan få oss att se på vår samtid med andra ögon. Stockholm blir sig aldrig mer
likt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Se den officiella trailern på Hidden-Förstfödd - Viaplay nyheter

Den 1 februari 2019 har Viaplay-originalet Hidden-Förstfödd med Izabella Scorupco och August
Wittgenstein exklusiv premiär på Viaplay. - Så fort jag läste ...

förstfödd - Svenska-Nederländska Ordbok - Glosbe

Pris: 55 kr. Pocket, 2016. Tillfälligt slut. Bevaka Förstfödd så får du ett mejl när boken går att köpa igen.

Alexandra Bring » HIDDEN - FÖRSTFÖDD

"Hidden - Förstfödd" är en urban fantasy-thriller och bygger på ett alternativt universum där ingen eller
inget är vad det ser ut att vara.
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FÖRSTFÖDD

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RSTF%C3%96DD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RSTF%C3%96DD&ln=se
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