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BESKRIVNING
En ny spännande kriminalroman - uppmanar till sträckläsning.Efter ett stökigt Halloween-firande i
brittiska Edendale hittas en 35-årig kvinna död under Corpse Bridge, bron som förbinder Västra
Derbyshire med en gammal begravningsplats i Staffordshire. När polisinspektör Ben Cooper, tillbaka på
jobbet efter ett personligt trauma, anländer till brottsplatsen möts han av en makaber syn: en stor docka
som vilar på en gravsten, snaror i skogen och en lerfigur föreställande markägaren, earlen av
Mansby.Under utredningens gång hittas ytterligare mordoffer på vägen till bron, och Cooper får hjälp av
kollegan Diane Fry att nysta ut ledtrådarna i den alltmer bisarra gåtan som tycks präglad av både politik
och gammal folktro. När de får höra om earlens planer att göra om gravfältet till en parkeringsplats, blir
fallet mer invecklat. Finns det ett samband mellan dödsfallen och earlens planer? Handlar det om medvetet
riktade mord, eller är det en sjuk seriemördare de har att göra med? Pressen ökar, och Ben vet inte vem
han kan lita på. När utredningen når sin kulmen måste han fatta ett beslut som kan försätta allt - och alla - i
fara.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Bron - Stephen Booth - Pocket | Bokus
Se Bron online här. På C More streamar du utan reklam via tv, dator eller app. Prova 2 veckor gratis - utan
bindningstid!

Bron | SVT.se
EasyGo ger upp till 8 % rabatt på kontantpriset när du kör över bron i personbil med bizz, när du inte har
ett BroPass-avtal. Läs mer om EasyGo

Fjärde säsongen av "Bron" blir den sista | Aftonbladet
Stridsbergsbron. Göta Älv, som Trollhättans stora kroppspulsåder rinner den genom staden. Aldrig stilla,
alltid levande i sina virvlande strömmar.
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