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BESKRIVNING

Rädslan kryper fram under ytan i byar och samhällen i trakterna runtsmåländska Hultsfred. En pyroman
härjar om nätterna och poliskommissarie Louise Hård och hennes kollegor står till synes maktlös i jakten
på gärningsmannen. Misstänksamheten breder ut sig mellan grannar och vänner.Var kommer det att börja
brinna nästa gång?Ingen sover säkert så länge pyromanen går lösSamtidigt spelar ett gammalt försvinnande
en central roll i handlingen.Louise pensionerade kollega Sven_Olof Åkermanförsöker ta reda på vad som
hände med en ung tjej som försvann spårlöst från en avslutningsfest i början på 60 talet.De båda
utredningarna visar sig ha förgreningar till varandra.Författarens ambition med "vän med döden" har varit
att skapa en klassisk deckargåta med ett antal personer i ett slutet sällskap där alla misstänka. En
pusseldeckare av det lite våldsammare slaget.Vän med döden är en fristående fortsättning på deckaren
"mordet på Hammarskjöld" som var den första i Serien om Louise hård och poliserna i Hultsfred.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Noppe" var kungens vän sedan barnsben | Aftonbladet

Pris: 189 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp Vän med döden av Samuel Karlsson på Bokus.com. Boken
har 1 läsarrecension.

Vän med döden - Samuel Karlsson - Häftad (9789198248623) | Bokus

Han och kungen var vänner sedan barnsben. ... Han var kungens vän - in i döden. ... Och här kunde kungen
umgås med sina vänner och slappna av.

Ålderdomen och döden - astridlindgren.com

Astrids bästa vän hette Anne-Marie, ... För Margareta Strömstedt berättar Astrid att de inledde varje samtal
med orden "'Döden, döden, döden', ...
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VÄN MED DÖDEN

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84N%20MED%20D%C3%96DEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84N%20MED%20D%C3%96DEN&ln=se
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