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BESKRIVNING

Reza Amani är dömd för mord på sin fru och ska utvisas till Irak. Men där väntar ett dubbelt hot från
hustruns hämndlystna familj liksom från staten som vill straffa den regimkritiska Amani. John Eric Feldt
och hans medarbetare på Feldt & Partners advokatbyrå tar sig an fallet och får mäktiga personer emot sig
som inte drar sig för något för att gå utvisningen genomförd.Ricard A R Nilsson (1976) och Pierre D
Larancuent (1981), lärde känna varandra på Kumlaanstalten. Nilsson hade dömts till livstids fängelse för
mord och Larancuent till 14 års fängelse för grovt narkotikabrott. De upptäckte en gemensam passion för
skrivandet och har under tiden på anstalten producerat romaner såväl som artiklar för olika tidningar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lindelöws Bokförlag / Böcker / Män utan nåd - Nilsson & Larancuent ...

Lindelöws bokförlag ger mest ut skönlitteratur, men även fack- och debattböcker. Det finns några röda
trådar i mångfalden, och det är klassiker och böcker ...

Män utan nåd (Great Day in the Morning) - Filmtipset

"Utan nåd" är en rå och iskallt våldsam skildring av ett bombdåd som dödar en far och en son, ett
rättssystem som inte lyckas skipa rättvisa, och en mamma som ...

Män utan nåd : i rättvisans tjänst - fall 1 (Feldt & Partners ...

Gör en bra affär på Män utan nåd: i rättvisans tjänst - fall 1 (Inbunden, 2012) Lägst pris just nu 171 kr
bland 7 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1 ...
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MÄN UTAN NÅD

https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%84N%20UTAN%20N%C3%85D&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%84N%20UTAN%20N%C3%85D&ln=se
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