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BESKRIVNING

Höstmörkret har lagt sig över Sotenäset. På Hållös vandrarhem bor Karl Ström, analytiker inom polisen,
som planerat in några dagars lugn och ro för att avsluta ett pågående uppdrag. Men efter en promenad till
den berömda marmorbassängen rapporterar han i stället till polisen att han hittat en död kvinna i det kalla
vattnet. Det visar sig vara den amerikanska ambassadörens dotter, Tricia Andersen, och den stundande
utredningen får enorm uppmärksamhet, inte minst från Vita huset.Fallet ges högsta prioritet och tilldelas
Sandra Haraldsson och Dennis Wilhelmson på Göteborgspolisen. Karl Ström framstår snart själv ? genom
en rad omständigheter ? som huvudmisstänkt, och hans sambo Lisa startar en egen privat utredning för att
försöka rentvå sin man, trots att det ser allt mörkare ut.Polisduons efterforskningar pekar samtidigt mot
den gamla fyren på Hållö, som i över hundra år skyddat sjöfarare utanför Sote huvud och varit bemannad
av fyrmästare och deras familjer. Sandra och Dennis börjar undra om det kan finnas en koppling mellan
någon av de gamla fyrmästarna och den döda Tricia Andersen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fyrmästare - fyrwiki

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Fyrmästaren - Pocket Shop

Information om Fyrmästaren.Enligt kartan för Torshälla stads östra jord 1900 var följande tomter
markerade men utan bebyggelse. Tomt nr 162 och 163.

Fyrmästarens boende - Lidingö stad

Efter Fjällbacka och Sandhamn - nu kommer Morden på Smögen-serien!Höstmörkret har lagt sig över
Sotenäset. Under en promenad till den berömda badplatsen ...
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FYRMÄSTAREN

https://www.bo-fi.club/?p=FYRM%C3%84STAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FYRM%C3%84STAREN&ln=se
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