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BESKRIVNING

Del 1: Jessica Jackson.Jessica Jackson är polis i Västervik och får ärva ett gammalt nedlagt mejeri på (den
fiktiva ön) Mörkö, där hon drömmer om att starta ett mikrobryggeri. Men när en död man flyter i land på
ön grusas hennes planer.Efter en fest i bygdegården försvinner en ung kvinna. Allt tyder på att hon blivit
utsatt för våld. Jessica var själv med på festen, men har inte någon klar bild över vad som egentligen
hände. Allt hon minns är ett bråk mellan några invandrare och den försvunna kvinnan.Eftersom hon känner
till platsen dras Jessica snart in i den alltmer komplicerade polisutredningen. Och när ön blir isolerad efter
en häftig storm står hon plötsligt helt ensam. Den idylliska fasaden briserar. Under ytan gror hat, svek och
lögner. Öns invånare bär på en hemlighet värre än hotet från mördaren och om den avslöjas blir
konsekvenserna förödande för alla inblandade ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mörkö församling - bygdeband.se

Av Samuel Karlsson Lind & Co, 2019 9789177797401, inbunden, 363 sidor. Första delen i serie om den
fiktiva ön Mörkö får vi här. Mörkö ligger i Tjust ...

Bed & Breakfast Mörkö

Mörkö är ö med mycket vilt. ... Låt alla på företaget uppleva och lära sig mer om jakt och viltvård och få
en naturupplevelse utöver det vanliga.

Slottet - Engsholms Slott

Liksom på Mörkö är servicen ytterst begränsad. I den gamla disponentsvillan fanns tidigare den exklusiva
restaurangen Oaxen skärgårdskrog.
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MORDEN PÅ MÖRKÖ

https://www.bo-fi.club/?p=MORDEN%20P%C3%85%20M%C3%96RK%C3%96&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MORDEN%20P%C3%85%20M%C3%96RK%C3%96&ln=se
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