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BESKRIVNING

När den höggravida f.d. tennisstjärnan Suzze söker upp Myron Bolitar är hon förtvivlad. Hennes make,
rockstjärnan Lex Ryder, har försvunnit sedan någon ifrågasatt faderskapet på Facebook. Nu behöver hon
Bolitars hjälp. Kan han ta reda på vem som vill henne så illa? Och kan han hitta hennes make? De är inte
första gången sportagenten Bolitar blir anlitad som privatdetektiv och som vanligt kan han inte tacka nej.
Jakten för honom till en bar där han till sin stora förvåning tycker sig skymta sin svägerska, som
tillsammans med hans lillebror varit försvunnen i sexton år. Vad var det som fick brodern och svägerskan
att bryta med familjen? Och kan deras försvinnande ha ett samband med Lex Ryders? I takt med att Myron
sakta närmar sig sanningen tränger han djupare in i sin egen familjs dolda historia och ställs öga mot öga
med dess mörka hemligheter.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Livlinan - Harlan Coben - ljudbok (9789174830767) | Adlibris Bokhandel

För den som reste längs de svenska landsvägarna på 16- 17- och 1800- talen var gästgiverierna självklara
institutioner. Där kunde man sova över ...

Livlinan har startat - lägg bud på beten i guldklass | Fiskejournalen

Livlinan som brast är en dokumentärserie i tre delar om Estoniakatastrofen. Serien sändes hösten 2002 i
TV4

Livlinans kontaktjourer | Livlinan

Livlinan som brast var en dokumentärserie i tre delar som handlade om Estoniakatastrofen. Serien sändes
hösten 2002 i TV4. I det första avsnittet ...



3

Livlinan

https://www.bo-fi.club/?p=LIVLINAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LIVLINAN&ln=se

	Livlinan PDF E-BOK
	Harlan Coben
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Livlinan



