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BESKRIVNING

Familjefoton med utstuckna ögon. Skrämmande brev utan avsändare. De nyblivna Fåröborna Henrik
Kjellander och Malin Andersson står som levande frågetecken inför hoten som drabbat dem och deras
barn. Vem vill göra dem illa? Fredrik Broman och hans kollegor vid Visbypolisen tar saken på största
allvar, men kan inte utesluta att alltihop är ett osmakligt skämt. När hoten trappas upp och parets dotter
försvinner skingras alla tvivel. Det här är på allvar. Dessutom är det bara början ... När polisen pressar
Henrik kommer en gammal infekterad släkthistoria i dagen. Vad fick honom egentligen att återvända till
Gotland efter en framgångsrik karriär som fotograf i Stockholm och ute i världen? Är det verkligen någon
på den karga ön i Östersjön som vill skada familjen, eller kommer hoten från annat håll? Medan
höstmörkret djupnar håller någon ögonen på familjen och bidar sin tid - väntar på rätt tillfälle att göra upp
räkningen. Inkräktaren är en ovanligt nervkittlande och ruggig historia om svek och mörka hemligheter.
Det är den femte fristående boken om Gotlandspolisen Fredrik Broman.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till inkräktare - Synonymer.se

Familjefoton med utstuckna ögon. Skrämmande brev utan avsändare. De nyblivna Fåröborna Henrik
Kjellander och Malin Andersson står som levande frågetecken ...

Vaknade av att okänd person tagit sig in i huset | SVT Nyheter

En villaägare i Härnösand vaknade strax före klockan fyra på annandagens morgon av att någon lyste med
en ficklampa inne i huset. Inkräktaren fick ...

Inkräktare lurar vid huset - vad som väntar runt hörnet får honom att ...

Inkräktaren är den femte delen i serien om Fredrik Broman och jag börjar faktiskt bli lite less på honom
nu. Han är en mästare i ältning även i normala fall ...
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INKRÄKTAREN

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