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BESKRIVNING

I 1960-talets San Francisco döms den norskättade sextonåringen Danny till livstid för väpnat rån och
mordförsök på en polis. Han hamnar på det ökända fängelset Alcatraz. Drygt trettio år senare besöker ett
norskt par det nu nedlagda fängelset och får höra den makalösa historien om den unga norrmannen. I
nutidens Fredrikstad hittas en tonårsmamma mördad. Anton Brekke, som degraderats till patrullerande
polis, är en av de första som kommer till mordplatsen och han tar till alla medel för att få komma tillbaka
som kriminalkommissarie och kunna lösa fallet. Allt eftersom Brekke på egen hand nystar i trådarna inser
han att fler offer står på tur, dessutom upptäcker han oroväckande kopplingar till historien om
Danny.Hämnaren är den tredje fristående boken om den självsäkra och oförskämda kriminalkommissarien
Anton Brekke. ***Jan-Erik Fjell har kallats Norges nästa deckarkung. 2010 kom hans första
kriminalroman, Angivaren, med kriminalkommissarie Anton Brekke i huvudrollen. Den blev en enorm
succé och hyllades av såväl kritiker som läsare och belönades med norska Bokhandlerprisen.Hämnaren är
tredje fristående boken om den självsäkra och oförskämda kriminalkommissarien Anton Brekke. Jan-Erik
Fjell har kallats Norges nästa deckarkung. 2010 kom hans första kriminalroman, Angivaren, med
kriminalkommissarie Anton Brekke i huvudrollen. Den blev en enorm succé och hyllades av såväl kritiker
som läsare och belönades med norska Bokhandlerprisen.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Den maskerade hämnaren | DMH - Den Moderna Hantverkaren

Iskall champagne, sexiga brudar och djävulska planer. Christopher Silfverbielke är tillbaka. Och han är på
ett ovanligt gott humör. Christopher Silfverbie

Hämnaren - Ljudbok & E-bok - Jan-Erik Fjell - Storytel

Peter Wolodarskis släkt har kopplingar till Sovjetunionen. Poängen: Peter Wolodarskis pappa är ryss - inte
polack.Nu verkar det alltså som att Peter Wolodarski ...

Hämnaren - Jan-Erik Fjell - böcker (9789150931181) | Adlibris Bokhandel

Iskall champagne, sexiga brudar och djävulska planer.Christopher Silfverbielke är tillbaka.Och han är på
ett ovanligt gott humör.Christopher Silfverbielke ...
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Hämnaren

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