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BESKRIVNING

Affärerna sköts snyggt och diskret på nätet. Allt går enligt planen. Det verkar vara det perfekta
brottet.Viktor och Rafael Engström har snart nått sitt mål: två miljoner kronor på ett konto i ett land långt
borta där ingen ställer några frågor. Det är dags att lämna Sverige och Gotland för alltid. Och Viktors stora
kärlek Nadja ska med på resan.Men någon vet vad de gör och ingenting blir som de har tänkt sig. Mange
som smugglat in det estniska amfetaminet de sålt på nätet hittas död. Drömmen om ett behagligt liv under
en varm sol förvandlas till en kamp för livet på ett novemberkallt Gotland.Fredrik Broman och hans
kollegor vid Visbypolisen kallas in för att lösa mordet. Spåren efter den hänsynslöse mördaren blir allt
tydligare. Ändå tycks de hela tiden ligga steget efter.Samtidigt som Fredrik tampas med den krävande
utredningen tvingas han göra ett svårt karriärval och fatta ett ännu svårare beslut på hemmaplan: ska
familjen bo kvar på Gotland eller inte?Laglöst land är en gripande och spännande kriminalroman om viljan
att bryta sig loss och börja ett nytt liv ? till vilket pris som helst.Omslagsformgivare: Peter Stoltze
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Laglöst land - Peter Kadhammar på plats i Husby - Laglöst land

laglös - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Nordman - Laglöst Land Lyrics | MetroLyrics

Laglöst land. Bröderna Viktor och Rafael har sålt estniskt amfetamin och sparat så mycket de kunnat för
att kunna lämna Sverige och flytta till varmare breddgrader.

Nordman - Laglöst Land Lyrics | Genius Lyrics

Det handlar i många fall om ett laglöst land där folk utsätts för förtal och kränkningar på löpande band -
utan att någonting händer.
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Laglöst land

https://www.bo-fi.club/?p=LAGL%C3%96ST%20LAND&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LAGL%C3%96ST%20LAND&ln=se
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