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BESKRIVNING

Spindeln är den tredje delen i den stora spänningsroman serien om den nutida utvandringen från Sverige
och norra Europa till Spanien.Spindeln gör verkligen skäl för sitt beryktade smeknamn. Spindeln har med
åren fått allt mer makt och rikedom. Faktum är att han byggt upp ett internationellt imperium. Mitt i detta
spindelnät sitter han i centrum och drar mästerligt i alla trådar.De engelska superdetektiverna Kevin
Dorsey och Mark Taylor får hjälpa den spanska och internationella polisen att jaga den gäckande
skuggan.«Peters deckare/thriller är inte bara en spänningsroman, den är även en skildring av hur det är att
flytta till Spanien från Sverige, vilket några av hans huvudpersoner gjort. Hans miljöbeskrivningar är
mycket bra och den som inte redan är bosatt i Spanien måste få stor lust att ta ett sådant beslut. Jag vill
verkligen ge författaren ett bra betyg och jag rekommenderar den för inköp. Ser fram mot eventuella
fortsättningar»Iwan Morelius, hedersmedlem Svenska DeckarakademinNu kommer alltså fortsättningen!
Den tredje delen i serien - Spindeln!Spänningsromanen utspelar sej mest på Costa Blanca i Spanien, men
även i Sverige och på sagoön Jersey där ett urgammalt hus gömmer på förunderliga hemligheter.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spindel

Bonnier Publications International A/S Øvre Vollgaten 9 NO-0158 Oslo CVR: NO-977041006.
Kundtjänst. Självbetjäning 08-555 454 05

Spindlar - Wikipedia

Fågeln störtade rakt i spindelns nät. Här kalasar jättespindeln på sitt skrovmål. - Det var fruktansvärt.
Spindeln tuggade på fågelns huvud, säger ...

Elektriker - SpindEL Elteknik

Imse vimse spindel klättrar upp för trån... Spindeln är ett läskigt men fascinerande djur. Kanske du har en
spindelfobi men…
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Spindeln

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