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BESKRIVNING

En tisdagsmorgon i oktober 2012 kommer den erfarne kriminalinspektören Arne Olofsson till arbetet på
polishuset Nyköping. Dagen börjar med att den något enkla blondinen Elin Jansson anmäler pojkvännen
Roger saknad sedan ett par dagar då han skulle ta upp båten. Roger som är en fyrtiotvåårig lätt kriminell
machokille visar sig vara spårlöst försvunnen. Utredningen går i stå när kriminalinspektören skadas vid ett
attentat mot en nyöppnad krog och hamnar på sjukhus. Den civile utredaren Svante Möller får då hoppa in
och ta över. Både försvinnandet och attentatet mot krogen visar sig vara svårutredda. Svante uppskattas
inte av de riktiga poliserna i Nyköping men de tvingas att tillsammans ta sig an en gäckande mördare och
organiserad brottslighet. Under utredningen gör Svante Möller kopplingar som tvingar honom att möta
smärtsamma minnen ur sitt förflutna. Den som ger är en spännande kriminalroman som tänkvärt berör hur
uppväxten kan forma oss. Till offer och förövare. Och vilka konsekvenser det kan få.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skam den som ger sig! | Tusen Tankar - blogg.vk.se

Umami har länge betraktats som en egen smak i kinesisk och japansk kokkonst. Födoämnen som sägs ge
upphov till denna smakupplevelse är till exempel sojasås ...

Skam den som ger sig - HD

Den som ger feedback behöver göra det utifrån organisationens ledarskapsvärderingar, inte sina egna. När
en person säger "Hon har fantastisk humor" säger ...

Den som ger - E-bok - Mats I Lundgren (9789163788628) - bokus.com

Och om du själv inte ser nyttan för den andre så strunta i att ge feedbacken. Ta den som en feedback till dig
själv istället. Några summerande tankar:
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DEN SOM GER

https://www.bo-fi.club/?p=DEN%20SOM%20GER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DEN%20SOM%20GER&ln=se
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