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BESKRIVNING

Kriminalinspektör Embla Nyström är på semester i norra Dalsland när hon får ett samtal från sin släkting
Harald. En död man har hittats i en av stugorna han hyr ut, och när Embla kommer dit upptäcker hon att
det rör sig om en regelrätt avrättning. Den döde mannen är en av de största ledarna inom organiserad
brottslighet i Sverige. Han är också en av dem som ligger bakom försvinnandet av Emblas
barndomskompis Louise. Ett femton år gammalt brott som aldrig blivit löst. Kort efter upptäckten i
stugan hittas flera personer i gangsterbossens innersta krets döda. Utredningen av morden leder Embla från
Ulvsjön hela vägen till Split i Kroatien. Kan jakten på de skyldiga ge henne svar på vad som hände för alla
år sedan? Finns det en chans att hennes vän fortfarande lever?Helene Turstens nya deckare Snödrev är den
tredje fristående delen i serien om Embla Nyström, Irene Huss unga kollega, och den tar sin början där
Sandgrav slutade."En ovanligt begåvad intrig" DN om Sandgrav"En stabil och spännande polisdeckare."
Skånska Dagbladet om Sandgrav"Helene Tursten har alltid varit bra på att konstruera vassa
kriminalhistorier. Så även här."DAST Magazine om Sandgrav"Helene Tursten är en i mitt tycke mycket
skicklig deckarförfattare." Marie Gröön, Dagens bok
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Besvärligt på vägarna när ymnigt snöfall drar in i Götaland - DN.SE

Pris: 200 kr. Inbunden, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Snödrev av Helene Tursten på Bokus.com.

Undvik snödrev och sand med vårt snönät. - farthinder.net

Tredje boken med kriminalinspektör Embla Nyström. Embla får ett samtal från sin släkting Harald. En död
man har hittats i en av stugorna han hyr ut, och när ...

Nykroppa väder timme för timme för idag - vackertväder.se

Där vägen passerar över öppna områden kan framkomligheten försvåras av snödrev. Drivorna bildas på
läsidan av höga skärningsslänter, plogvallar eller ...
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SNÖDREV

https://www.bo-fi.club/?p=SN%C3%96DREV&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SN%C3%96DREV&ln=se
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