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BESKRIVNING

De satt med ryggarna mot bergväggen, och hon fick intrycket att de dukat till fest. En kärleksmåltid på
klipporna i avskildhet. Så nära havet det bara gick att komma. Synen var grotesk.Kriminalkommissarie
Vera Lind inser snabbt att det hon har framför sig inte är något vanligt mord, och att den som ligger bakom
inte är någon vanlig mördare. Platsen och tidpunkten gör inte saken lättare: Marstrand i midsommartid!
Vad är det för en människa som kan utföra något som det här? Frågetecknen blir inte färre när det visar sig
att ett nästan identiskt mord utförts i Skagen, i Danmark, i stort sett samtidigt. Medan utredningen trampar
vatten och tidningarna spekulerar jobbar Vera på sidospår som hon har svårt att förankra hos den övriga
gruppen. Vid sin sida har hon den semestrande kriminalteknikern Gabriel Smedberg, och tillsammans
börjar de nysta i ett nät som sträcker sig allt längre bakåt i tiden. Frågan om vem, eller vilka, ersätts snart
av ett varför.CD ljudbok: 15 skivorSpeltid: 18 t. 25 min.Uppläsare: Maria Hentzel
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kampanj Mareld - bagarenochkocken.se

Mareld Landskapsarkitekter AB är ett mindre aktiebolag med 10 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes
en vinst på 614 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i ...

MARELD - globaltools.se

Pris: 129 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Mareld av Camilla Sten, Viveca Sten på
Bokus.com.

Mareld - Marholmens SPA i Roslagens skärgård

Engelsk översättning av 'mareld' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till
engelska gratis online.
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MARELD

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