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BESKRIVNING

Det är mycket ur det mörka förflutna som kommer i dagen i den andra kriminalromanen om advokat Petra
Wester. Hennes kollega Victoria hittas mördad och det visar sig att hon har band till Petras egen syster och
deras barndom. En tidig junimorgon hittar Petra Wester sin biträdande jurist, Victoria Fors, död på
advokatbyrån Adelsohn & Strands Stockholmskontor. Victoria är festklädd och det står snart klart att hon
inte dött en naturlig död. En polisutredning tar vid under ledning av kriminalkommissarie Ted Söderberg.
Stämningen på advokatbyrån är tryckt efter Victorias död och flera av delägarna är rädda för att byråns
goda rykte ska smutsas ner. Vem kan lita på vem och vad finns det egentligen för kopplingar mellan den
döda Victoria och advokaten Lars Bromander? I sin ambition att hantera Victorias ärenden och klienter
nästlas Petra in i Victorias privata historia. Efterforskningarna leder till Victorias förtegna och slutna
familj i en grå förort till Göteborg och sedan vidare till fotbollsspelare, tränare och supporters i ett
allsvenskt fotbollslag. Samtidigt kommer gamla familjehemligheter upp till ytan. Varför hade Victorias
föräldrar brutit med henne, hur väl kände Victoria Petras döda syster och vad är det egentligen Victorias
barndomsvän Eva Tellerman försöker berätta för Petra?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Svärmaren - Ljudbok & E-bok - Anna Bovaller - Storytel

Svärmaren av Anna Bovaller (2010) - ♥♥♥ Norstedts. Det är mycket ur det mörka förflutna som kommer i
dagen i den andra kriminalromanen om advokat Petra ...

Svärmaren 1 i Luleå. Nya hyresgäster flyttar in i "Bryggeriet"

Pris: 147 kr. Ljudbok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Svärmaren av Anna Bovaller (ISBN
9789113030203) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser ...

Svärmaren kriminalroman | Stockholms Stadsbibliotek

"Läser ni Svärmaren finns risk att ni får en ny författarfavorit." /Läns-Posten "Boken har kvaliteter; lättläst,
inga långa textblock och högt tempo.
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Svärmaren

https://www.bo-fi.club/?p=SV%C3%84RMAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SV%C3%84RMAREN&ln=se
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