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BESKRIVNING

En kvinna vandrar hemåt i natten i det fridfulla Oskarshamn efter en kväll med sina väninnor. Plötsligt hör
hon ett någon som jämrar sig inne bland skuggorna på kyrkogården. När hon tar upp mobilen för att kalla
på hjälp tornar en gestalt upp sig framför henne och hon känner en brännande smärta i magen. Så blir allt
mörkt. Veronika Lundborg har jouren när den skottskadade kvinnan kommer in och operationen ser ut att
bli framgångsrik. Men bara några timmar senare hittas kvinnan död i sin sjukhussäng. Veronika anmäls till
Sjukvårdens Hälso- och Ansvarsnämnd -- kan Veronika ha gjort en felbedömning som kostat kvinnan
livet, eller ligger det något betydligt mer bestialiskt bakom hennes död? Karin Wahlberg har alltsedan
debuten med Sista jouren (2001) etablerat sig som en av Sveriges mest lästa författare av
spänningslitteratur. Böckerna om Claes Claesson och Veronika Lundborg har alla toppat bästsäljarlistorna
och belönats med såväl silver- som guldpocketpriser. I den sjätte spänningsromanen om
kriminalkommissarie Claes Claesson och läkaren Veronika Lundborg är det återigen sjukhusmiljön som
gäller, och som initierad skildrare av den är Karin Wahlberg en obestridlig mästare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tröstaren | Tankar i tiden

Missionsprovinsen verkar för att alla som vill skall få möjlighet att fira gudstjänst.

Tröstaren (Pocket, 2014) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Karin Wahlbergs läsare kommer inte att bli besvikna när de får Tröstaren i sin hand. I den sjätte
spänningsromanen om kriminalkommissarie Claes Claesson och ...

Tröstaren - wwd.se

Ladda ner Tröstaren som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!
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TRÖSTAREN

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