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BESKRIVNING

Den prostituerade Elisaveta Nikolova blir brutalt knivmördad av en okänd man som går under det
fingerade namnet Ivailo.Samtidigt under en permission från Östra sjukhusets psykiatriska klinik blir Marie
Hedman anklagad för mord på sin sambo och sedermera dömd till rättspsykiatrisk vård i sluten
form.Maries syster Kristina Bergstrand tar på sig uppgiften att försöka få Marie fri från anklagelserna
eftersom hon är övertygad om systerns oskuld. Hon får oväntad hjälp av den före detta kriminelle
excentrikern Simon Eriksson.Det omaka parets privata spaning leder dem fram till det gastkramande slutet
som blir lika oväntat som skrämmande.DEN DÖMDAS ROP är en spänningsroman om kärlek, svek,
girighet, farligt begär och mord. I jakten på en seriemördare tar romanen avstamp i Göteborgs undre värld
för att med rafflande fart föra läsaren vidare till smålandsidyllen Värnamo och de mer exklusiva områdena
i Särö. Boken är den första i serien om privatspanarna Kristina Bergstrand och Simon Eriksson.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Den dömdas rop, del 2 - Anna Eidem - E-kirja - Elisa Kirja

'Förstår du inte att det du försöker göra är hopplöst. Du sätter bara griller i huvudet på Marie. Du får
henne att hoppas på något som är omöjligt. Du är n
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Den dömdas rop Publicerat den 10 oktober 2018 10 oktober 2018 av Jennie. Månadens bok december
2018! Om sidan & kontakt! Varför krångla till det?

bog.nu

"Den dömdas rop" är en spänningsfylld roman om svek, girighet och farliga begär. I boken följer vi
privatspanarna Kristina Bergstrand och Simon ...
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