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BESKRIVNING

Amanda Colt gör sin praktik hos polisen i Kiruna just som de undersöker ett fall med en flicka som hittats
i skogen, täckt av snö efter att ha jagats av en hund. Var kommer hon ifrån och hur kommer det sig att hon
befann sig i skogen? Samtidigt sker ett antal mystisk försvinnanden kring staden. Kan det finnas någon
koppling? Hög luft är den fjärde och avslutande delen i den hyllade Infrastrukturserien.Peter Lood bor
med sin familj i Eskilstuna. Han är utbildad till maskiningenjör och arbetar som konsult inom
management hos Trafikverket. Det är härifrån han hämtat inspiration till den uppskattade
Infrastrukturserien.Järnväg, väg, sjöfart och flyg är de fyra sorters transport som förekommer i
Infrastrukturserien - en serie kriminalromaner fylld med intressanta karaktärer och mörka intriger likaväl
som bitande samhällskritik.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

HÖG LUFT - ny kriminalroman av Peter Lood - Vulkanmedia

Lufttrycket är inte konstant vid en viss höjd över jordytan, utan beror i hög grad på förekomsten av så
kallade högtrycksområden respektive lågtrycksområden.

Karin tänker: "Jag älskar hösten!"

Problem med pigg häst vid \"hög\" luft!! Hur klarar ni andra av era häst när det blir soligt, kallt och hög
luft?? Tänkte på er mer i norr. Jag bor i Skåne...

Övr. träning - Problem med pigg häst vid "hög" luft!! | Bukefalos

Ladda ner Hög luft som Ljudbok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!
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Hög luft

https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%96G%20LUFT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%96G%20LUFT&ln=se
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