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BESKRIVNING

Pianostämmaren är den första fristående kriminalromanen efter Stefan Tegenfalks uppmärksammade
deckartrilogi om Walter Gröhn.En femtonårig flicka hittas död nära vattnet i Bromma utanför Stockholm.
Det rör sig om ett brutalt mord där gärningsmannen skickligt har dolt spåren efter sig. Alla utom ett ? det
han vill att polisen ska hitta.Snart kastas Walter Gröhn och hans grupp vid Stockholms länskriminalpolis
in i jakten på en mördare som inte bara är osynlig; det mest fundamentala saknas för att kunna lösa fallet.
Nämligen ett motiv.Allt eftersom utredningen pågår och polisen tränger djupare in i den värld flickan
levde i, börjar ett kaotiskt mönster av återvändsgränder framträda. Snart förvandlas jakten på mördaren till
en mardröm i vaket tillstånd för Walter och hans grupp. Är allt bara en surrealistisk dimma av lögner där
inget är som det ser ut att vara? Vem talar sanning och vem går att lita på?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tegenfalk stefan - pianostämmaren - (pocket) - böcker - Ginza.se

Walter Gröhn och Jonna de Brugge ställs inför ännu ett svårlöst fall i Pianostämmaren , den fristående
fortsättningen på Stefan Tegenfalks uppmärksammade ...

Pianostämmare Malmö - Pianostämning av auktoriserad pianotekniker

Walter Gröhn och Jonna de Brugge ställs inför ännu ett svårlöst fall i Pianostämmaren, den fristående
fortsättningen på Stefan Tegenfalks uppmärksammade kr

Pianostämmaren - albertbonniersforlag.se

Pianotekniker, eIIer pianostämmaren, som hen också kaIIas för, stämmer och reparerar pianon och flyglar.
Arbetet kräver att man har bra gehör och ett stort ...
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PIANOSTÄMMAREN

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