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BESKRIVNING

Andra boken om Kay Scarpetta  »På området rättsmedicinska deckare finns det ingen somkan tävla med
Patricia Cornwell.« The New York Times Book ReviewNågon är ute efter Beryl Madison. Någon som
ringer obehagliga, skrämmande samtal. Beryl flyr till Key West för attslippa undan, men återvänder så
småningom till sitt hem iRichmond, Virginia. Där, i vad som borde vara en trygg vrå,hittas hon mördad,
knivskuren till döds.Rättsöverläkaren Kay Scarpetta dras in i en svår utredningoch måste försöka
rekonstruera Beryls sista tid ilivet. Varför öppnade Beryl dörren för en främling? Hursåg hennes relation
ut till en prisad författare? Och varförsaknas hennes eget manuskript? Kay måste pussla
sammanledtrådarna: ett pussel som leder henne mot mördarensom väntar i skuggorna. Utredningen
förvandlas snart tillen fasa, inte minst för Kay själv.Indicier är den andra, fristående boken om Kay
Scarpettaoch en av Cornwells verkliga spänningsklassikerPATRICIA CORNWELL är en av världens bäst
säljande kriminalförfattare, översatt till 36 språk och med över 100 miljoner sålda böcker. Sammanlagt
har hon haft 29 titlar på New York Times bestsellerlista.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Indicier på Engelska, översättning, Svenska-Engelska Ordbok

När full bevisning inte kunde presteras utgjorde omständigheter och fakta indicier, som exempelvis kunde
medföra att en tilltalad dömdes skyldig till brott.

indicier - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Lokal nyhetssajt med nyheter från Nyköping, Gnesta, Trosa och Sörmland.

fakta och indicier en reporters personliga granskning - Adlibris Bokhandel

Pris: 199 kr. Inbunden, 2018. Finns i lager. Köp Indicier av Patricia Cornwell på Bokus.com.
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