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BESKRIVNING

Den uppdiktade historien följer verkligheten, eller är det tvärtom?Den kända deckarförfattaren Arne
Dahlgren har precis skrivit klart sitt femtonde manus i sitt hus i Glommen. Sedan flera år tillbaka har åtta
personer, ovetandes om varandra, ingått i den grupp testläsare som Arne skickat sina manus till. Den enda
personen med vetskap om vilka medlemmarna i Läsekretsen är borde vara Arne Dahlgren själv. Vad som
till att börja med ser ut som en olycka i hemmet rubriceras snart om till mord. Ytterligare dödsfall sker
och polisen riktar sin uppmärksamhet mot den kände deckarförfattaren. Ylva Isaksson, åklagare och sambo
med f.d. polischef Raúl Morales, är en av åtta Läsekretsen och hon börjar se samband, otäcka samband. Är
hon själv i fara? Samtidigt som utredningarna pågår brottas kriminalinspektörerna Kajsa Rudolfsson och
kollegor med en ny chef som verkar ha en egen agenda. Slitningar i gruppen gör att enheten för grova brott
i Halland har mycket på sin agenda. Men finns det en ljusning? Läsekretsen är tredje delen i deckarserien
Falkenbergsmorden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Läsekretsen | Bokförlaget SOL

Pris: 179 kr. Ljudbok, 2018. Laddas ned direkt. Köp Läsekretsen av C T Karlsson på Bokus.com.

Läsekretsen - C. T. Karlsson - adlibris.com

Fråga 2 - Hur stor var den sammanlagda läsekretsen för Daily Chronicle, Daily Echo och Tribune under år
1? 10,6 . 8,4 . 9,5 . 12,2 . 7,8.

Frågor från läsekretsen - jw.org

Det här är en av Jehovas vittnens officiella webbplatser. Det är ett studieredskap för publikationer på olika
språk som framställts av Jehovas vittnen.
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LÄSEKRETSEN

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