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BESKRIVNING

Dagen efter studenten hittas artonåriga Tindra Edvinsson knivskuren till döds på utsiktsplatsen
Köpmanberget. Mordet påminner om ett fall för tjugo år sedan då en ung kvinna försvann spårlöst från sin
studentfest.Kriminalinspektör Johan Rokka kopplas in på mordet. Men det väcker plågsamma minnen till
livden försvunna kvinnan var hans ungdomskärlek Fannyoch parallellt med utredningen börjar han nysta i
det gamla fallet. Snart kommer Rokka i kontakt med den grovt kriminella världen och plötsligt står han
återigen öga mot öga med en person han helst av allt velat glömma. Hur långt ska han behöva gå för att
lämna sitt tidigare liv bakom sig för gott?Springpojken är andra boken i serien Morden i Hudiksvall.---
Gabriella Ullberg Westin är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall. Tidigare bodde hon i Italien där hon
arbetade som fotomodell. Idag lever hon i Stockholm med sin familj och är verksam inom
kommunikation. Springpojken är hennes andra bok och uppföljaren till debutromanen
Ensamfjäril.Gabriella Ullberg Westin har helt klart talang för att skriva och få ihop en intrig som har det
där viktiga draget av mystik och okända faktorer.Gefle Dagblad om Ensamfjäril
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Springpojken (E-bok, 2016) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Svenska: ·(nedsättande) ungt varubud av manligt kön

Springpojken - Gabriella Ullberg Westin - Bok - akademibokhandeln.se

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
springpojke: springpojken: springpojkar: springpojkarna: genitiv

Konstverk berättar - Springpojken | Öppet arkiv | oppetarkiv.se

Pris: 54 kr. pocket, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Springpojken av Gabriella Ullberg
Westin (ISBN 9789150919929) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...
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