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BESKRIVNING

Det är januari 2016. Några barn hittar ett svårt bränt lik på en strand i Landskrona. Polisen går redan på
knäna och polischef My Englund har fullt upp och ont om folk. På hennes skrivbord ligger staplar med
flyktingärenden och annan byråkrati. Även på det privata planet hopar sig orosmolnen. Mys äktenskap är på
upphällningen, och barndomens mörker ger sig tillkänna igen. Journalisten Erik Larsson på Sydsvenskan
har svårt att smälta in i gemenskapen på jobbet och är oengagerad i de uppdrag han får. Helst vill han bara
ägna sig åt arbetet med sin bok om flyktingkrisen. Men allt förändras när han får upp ett spår efter den
försvunne pojken han sökt efter... Smugglaren är en tempofylld spänningsroman som inte väjer för några
av vår samtids mest brännande frågor. Det är den andra boken om Erik Larsson och polischef My Englund.
Första boken, Den tredje passageraren, utkom 2014.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Smugglaren, Restaurant, Västervik - Eniro.se

2018, Pocket. Köp boken Smugglaren hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Restaurang Smugglaren - Startsida | Facebook

Restaurang Smugglaren - Smugglaregränd 1, 59330 Västervik - Har fått 4.9 baserat på 207 recensioner
"Vi provade avsmakningsmenyn som var helt magisk god....

Restaurang Smugglaren - Home | Facebook

Norrlänningen missuppfattade det här med att bo innan och utanför tullarna i stockholm. (sorry för det
dålig ljudet, något med ventileringen uppe på ...
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SMUGGLAREN

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