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BESKRIVNING

Efter att så framgångsrikt ha löst fallet med flyktingsmugglarna i Den döda vinkeln är Elina Wiik tillbaka i
rutinarbetet och gnetandet bland kollegerna vid Västeråspolisen. Så kommer chocken när hennes gamle
mentor, Oskar Kärnlund, drabbas av en plötslig och livshotande infarkt. På sjukbädden anförtror sig
Kärnlund åt henne och berättar om ett gammal olöst mordfall som plågat honom under alla år och som
snart ska preskriberas.I ett försök att fly den trista verkligheten beslutar sig Elina för att lösa det nästan 25
år gamla mordet. Hon har trettio dagar på sig. Det blir en kamp mot klockan som tar henne bakåt i tiden i
försöken att komma sanningen på spåren.Vem var den mördade kvinnan egentligen? För att hitta mördaren
måste hon först förstå vem offret var. Och vad hände med kvinnans fem månader gamla bebis? Trots
intensivt sökande hittades aldrig barnet.Samtidigt ger sig två personer av från en annan plats på jakt efter
samma svar. Vem hinner först? Och klockan tickar...Söndagsmannen nominerades till årets bästa deckare
när den gavs ut första gången och har översatts till tio språk.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Thomas Kanger - Wikipedia

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår

SÖNDAGSMANNEN. Kriminalroman. - antikvariat.net

Fjärde boken om Elina Wiik vid Västeråspolisen som här ger sig i kast med ett tjugofem år gammalt
kvinnomord som plågat hennes mentor Oskar Kärnlund under ...

Startsida - Bibliotek i Västmanland

Pressröster om Söndagsmannen "Söndagsmannen är spännande och skärpt, precis som Elina Wik. Båda
siktar kaxigt mot en välförtjänt topposition.
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Söndagsmannen

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