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BESKRIVNING

I Monte Carlo, staden för de rika och berömda, mottar radioprataren Jean-Loup Verdier ett nattligt
telefonsamtal i direktsändning från en ensam lyssnare. Jag får aldrig sova eftersom det onda aldrig sover.
Och vad gör du för att lindra det onda? frågar Jean-Loup. Jag dödar. Samma natt hittas Formel 1-föraren
Jochen Welder och hans berömda flickvän, proffsschackspelaren Arijane Parker, brutalt mördade och
flådda. Enda spåret är mördarens budskap i blod: Jag dödar. Snart står det klart att en iskall mördare går
lös. Polisutredningen leds av kommissarie Nicolas Hulot vars gamla vän, FBI-agenten Frank Ottobre, är
på besök i Monte Carlo för att försöka komma över sin hustrus död. Även han sugs snart in i den makabra
jakten. Skräcken sprider sig bland Monacos rika innefolk när mördaren än en gång ringer radiostationen
och annonserar ett nytt dåd. Gåtorna är många. Vad driver mördaren? Varför flår han sina offer? Vem är
han?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tusen sidor: Jag är Fiona som dödar - lexiekon.blogspot.com

22-åringen krävde en miljon kronor och en helikopter för att inte döda den 15-åriga flickan. I tre och en
halv skräckfyllda timmar var hon hans ...

Vad är detta för djur och hur dödar jag dem? | Byggahus.se

Jag dödar är en välskriven deckare som rekommenderas till den som är på väg till Monaco eller franska
Rivieran på semester. Det finns många möjligheter att ...

"Jag dödar vårt barn" | Aftonbladet

John Virapen (1943-2015) som tidigare var svensk VD för ett av världens största läkemedelsbolag säger
att han var ett redskap åt en industri som dödar många ...
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JAG DÖDAR

https://www.bo-fi.club/?p=JAG%20D%C3%96DAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=JAG%20D%C3%96DAR&ln=se
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