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BESKRIVNING

Samma dag som journalisten Johns mamma avlider på sjukhuset går han fylld av sorg in i en kyrka i
centrala Stockholm. Där ligger en kvinna blodig i en kyrkbänk. Trots att hon är döende vill hon inte ha
hjälp. Istället lämnar hon över ett usb-minne med orden: Åk till Kenya ... ensam. Hitta Stella Mwangi från
Kiambu.Samtidigt vaknar en kenyansk kvinna upp bredvid en död människa på ett hotellrum i kuststaden
Mombasa. Utanför på gatan ser hon en vit man ge order till några poliser. När mannen vänder sin blick upp
mot henne inser hon att hon måste fly.Skuggmakten är en thriller som rör sig mellan löpsedlarnas
Stockholm och den internationella underrättelsevärlden i Kenya. Det blir en jakt på liv och död, där ingen
vet vem de kan lita på.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ripås johan - skuggmakten - (inbunden) - böcker - Ginza.se

John lever sitt liv i skuggan av sambon Lenas framgångsrika karriär. Han är liksom hon utbildad till
journalist, men den tuffa arbetsmarknaden gör att ...

Skuggmakten - Bokmässan - bokmassan.se

Skuggmakten. Johan Ripås. Tre timmar. Anders Roslund. Brandgata. Ingrid Hedström. Murder Mile.
Lynda La Plante. Skendöda. Louise Boije af Gennäs. Bakom stängda ...

Skuggmakten - Ljudbok & E-bok - Johan Ripås - Storytel

Samma dag som journalisten Johns mamma avlider på sjukhuset går han fylld av sorg in i en kyrka i
centrala Stockholm. Där ligger en kvinna blodig i en kyrkbänk.
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