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BESKRIVNING

Petra Wester är advokat i Stockholm, där hon bor med sin 16-åriga dotter Martina. Petra har ett
sommarhus på Österlen dit hon söker sig för att komma undan stress och yrkesliv. En sommar blir Petra
kontaktad av affärsmannen Sten Backman, en bekant från studietiden, som just ärvt den pampiga
österlenska gården Hamra efter att hans far plötsligt gått bort. Stens nya planer för Hamra och den
traditionsenliga jakten där ses inte med blida ögon i trakten. Samtidigt genomför miljöaktivister en rad
protestaktioner på båda sidor av sundet. En plötslig och tragisk dödsolycka sätter i gång polisens
utredning. Under ytan i det vackra österlenska landskapet styrs händelserna av kärlek, svek och avund,
vilket sätter i gång en spiral av våldsamma gärningar. Petras efterforskningar på Stens uppdrag blir nu allt
farligare och hennes upptäckter gör att hon motvilligt dras in i polisutredningen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Anna Bovaller - jenniesboklista.com

Hitta bästa priser på Svinajakten av Bovaller som e-bok (epub, pdf) eller ladda ner e-böcker gratis från
biblioteket och läsa på din e-bokläsare eller ipad.

Svinajakten, Anna Bovaller (Pocket) (250307104) � Köp på Tradera

"En ny deckarhjältinna att älska" /Länstidningen Östersund "Spänningen är olidlig.Svinajakten kom 2009
och Svärmaren i vår 2010. Jag längtar redan efter ...

Ladda ner Svinajakten av Anna Bovaller som ljudbok

I övrigt är mycket sig likt från Svinajakten men trots det känner jag att jag är långt ifrån färdig med Anna
Bovaller och hennes alter ego (?) Petra Wester.
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