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BESKRIVNING

För kriminalkommissarie Joakim Hill och hans kollegor tar jakten för liv och sanning aldrig slut.En ung
människa hittas död i slänten ner mot havet i normalt idylliska Ålabodarna vid Öresundskusten - och detta
just där Norgebåten passerar med sina turister var afton så punktligt att man nästan kan ställa klockan efter
den.En upprorisk trettonåring som mamman förbjudit visa magen men som gör det ändå, plockas upp av
en främling i bil och försvinner.En arkeolog från Lund söker upp polisen och berättar om en ung kvinna,
Lenore, som han träffat vid utgrävningar i Pompeji och där inlett ett intensivt förhållande med.Men när
han så blivit tvungen återvända till Sverige för att skriva klart sin avhandling fick han inte ens ta riktigt
avsked av henne. Hon återkom inte som avtalat i tid från en kort resa till biblioteken i Rom - och planet
kunde inte vänta. Hon hörde heller inte av sig sedan. Hade hon helt enkelt bara tröttnat på honom?
Desperat försöker han glömma henne, men lyckas dåligt. En natt när han precis somnat på en blandning av
whisky och sömtabletter väcks han av ett telefonsamtal... är det inte hennes röst? Och dessutom hörs en
mycket brutalt hotfull mansröst i bakgrunden. Något står avgjort inte rätt till. Upprörd kontaktar han
polisen.Ja, vad är det egentligen som pågår i Villa Veronica när ägarna är bortresta? Lenore vet - frågan är
bara om hon ska överleva för att kunna berätta om det?Bodil Mårtensson har akademisk bakgrund i bland
annat konstvetenskap vid Lunds universitet. Hon tänkte sig först en karriär som konstnär, men drabbades
så i duschen en morgon av en inspiration. Den ledde till debuten i bokform 1999 med En chans för
mycket, som nominerades till det årets Polonipris. I boken debuterade också hennes kriminalkommissarie
Joakim Hill vid Helsingborgspolisen. Även de efterföljande böckerna i serien har rönt kritikerberöm och
översatts.Brottskod 09 är en riktig nagelbitare... Den är angelägen, samhällskritisk, psykologiskt skarp och
vansinnigt spännande. Emma Tornborg, Sydsvenska DagbladetBravo Bodil Mårtensson, det här är en av
det senaste årtiondets bästa svenska deckare... Jean Bolinder, DAST
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bertil Tomelius Blogg Funderingar Böcker, deckare

Gör en bra affär på Brottskod 09 (E-bok, 2017) Lägst pris just nu 3 kr bland 1 st butiker. Varje månad
hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra ...

Brottskod 09 - Böcker - CDON.COM

För kriminalkommissarie Joakim Hill och hans kollegor tar jakten för liv och sanning aldrig slut. En ung
människa hittas död i slänten ner mot havet i normalt ...

Brottskod 09 (E-bok, 2017) - pricerunner.se

Pris: 189 kr. Mp3-skiva, 2014. Finns i lager. Köp Brottskod 09 av Bodil Mårtensson på Bokus.com.
Boken har 1 läsarrecension.
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BROTTSKOD 09

https://www.bo-fi.club/?p=BROTTSKOD%2009&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BROTTSKOD%2009&ln=se
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