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BESKRIVNING

Det vältrimmade deckarparet Michelle Maxwell och Sean King från Den gemensamma nämnaren
återkommer i ett drama som utspelar sig på landsbygden i Virginia. En mördare gäckar polisen. En ung
kvinna, stripteasedansös visar det sig, hittas död och svårt sargad. På brottsplatsen har gärningsmannen
lämnat märkliga spår som tyder på att han iklätt sig rollen av en seriemördare som härjade i Kalifornien
under 1960-talet. Nästa offer är ett par ungdomar. Samma märkliga signaler från gärningsmannen. Polisen
vet nu att fort-sättning kommer att följa. Robert Lee Battle är en av Virginias rikaste och mest ansedda
män. Men det finns sprickor i den välputsade fasaden. Battle är en osympatisk familje-tyrann och det utåt
sett lyckliga äktenskapet med den paranta hustrun är en kuliss. Han är också en notorisk kvinnojägare och
använder sig gärna av prostituerades tjänster. Familjen ruvar också på mörka minnen av en son som dog i
unga år under omständigheter som tystats ned. Michelle Maxwell och Sean King engageras av polisen i
jakten på mördaren som fortsätter spela sitt morbida rollspel. Ett av uppslagen man arbetar med för dem
nära familjen Battle och när ett av mordoffren visar sig vara en ung man som misstänks för inbrott på
Battles lantegendom tar jakten en oväntad vändning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rollspel | Spela.se

SF-Bokhandelns katalog: Rollspel - vi har ett stort urval av rollspel på svenska och engelska.

Levande rollspel - Wikipedia

Hos Lekmer hittar du produkter bland rollspel och rollek - och allt annat ditt barn behöver. Fri frakt Fria
returer Snabba leveranser Konkurrenskraftiga ...

Rollspel - Babyshop

Köp & sälj Rollspel övriga på Tradera.com � Fynda bland 161 annonser • Begagnat & nytt, auktion & fast
pris till salu Köp enkelt på Tradera.com
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ROLLSPEL

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