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BESKRIVNING

Det är januari och kylan har Fjällbacka i sitt grepp. En halvnaken flicka irrar genom den snöiga skogen, ut
på en väg. Bilen kommer som från ingenstans och hinner inte väja.När Patrik Hedström och hans kolleger
får larmet om olyckan är flickan redan identifierad. För fyra månader sedan försvann hon på väg hem från
ortens ridskola och därefter har ingen sett henne. Det visar sig att hon utsatts för ofattbara grymheter, och
risken är att hon inte är ensam om sitt öde.Samtidigt håller Erica Falck på att gräva i ett gammalt fall, en
familjetragedi som ledde till en mans död. Gång på gång besöker hon hans fru som dömdes för mordet,
men utan att få reda på vad som hände. Vad är det kvinnan döljer? Erica känner på sig att något inte
stämmer. Och det verkar som om det förflutna kastar sin skugga över nuet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lejontämjaren - Välkommen till Bonniers bokklubb

Mathieu Talabardon är tillbaka och han befinner sig mitt i Ronde Van Vlaanderens frenesi där farten är så
mycket högre, och kraften så mycket ursinnigare än ...

Lejontämjaren - DVD - Discshop.se

Simon är nio år och i sin egen värld har han ett riktigt lejon som följeslagare. Det är ett vilddjur som har
styrkan han själv saknar. För under skolrasterna ...

Gabriella Ekström Lejontämjaren | Cykloteket

Kontakta DN. Här hittar du information om hur du kontaktar de olika avdelningarna på DN, samt lämnar
feedback på våra tjänster och produkter.



3

LEJONTÄMJAREN

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