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BESKRIVNING

Polisen Jose Ramires hustru och barn mördas brutalt av en av Mexikos värsta knarkkarteller. Tuckonie
blir involverad när kartellen i sin strävan för att få myndigheterna att frige sina fängslade medlemmar,
kidnappar en nära vän till familjen. Han kastas in i jakten på de brutala knarkbaronerna tillsammans med
Ramires. Det blir en blodig kamp för att hitta de kidnappade fångarna innan kartellen börjar döda sin
gisslan. Tuckonie, som annars lever ett fridfullt familjeliv i Stuvsta har efter en incident, engagerat sig i att
försöka stoppa rekryteringen av ungdomar till kriminella gäng.Detta är den tredje boken i triologin om
Tuckonie, som är en svensk föräldralös ung man som växt upp i en aboriginstam i centrala Australien. Han
har med hjälp av aboriginerna utvecklat egenskaper som han använder i sin kamp för rättvisan.De tidigare
böckerna i trilogin heter Tuckonie, en svensk aborigin och Rogallas rättskipare.Sture Lantz började sitt
författarskap efter att ha dragit sig tillbaka från arbetslivet. Han är 60++ och då han inte skriver spenderar
han sin tid med hus och sommarstuga. Mycket av hans tid spenderas också på orienteringsverksamheten
där han är engagerad i olika tävlingsarrangemang.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Alla e-böcker och ljudböcker av Sture Lantz - Bokon

I "Ramires hämnd" hamnar vi i Mexico bland knarkkartellerna! Välkomna. Svenska; English (US) Español;
Français (France) 中文(简体)

Ramires hämnd - Sture Lantz - E-bok - nextory.se

Dödlig hämnd: Hector 1992 Under belägring: Ramirez 1993 Blood In Blood Out: Chuey 1994 Påtaglig
fara: Ding Chavez 1995 Jakten på den heliga elefanten:

Nationalbibliografin - libris.kb.se

I dag från kl 10.30 kommer författaren och friherren Sture Lantz till Mälaröarnas Bokhandel för att
signera sin ... I "Ramires hämnd" hamnar vi i Mexico ...
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Ramires hämnd

https://www.bo-fi.club/?p=RAMIRES%20H%C3%84MND&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=RAMIRES%20H%C3%84MND&ln=se
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