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BESKRIVNING

En man hittas mördad vid ett motionsspår. Han är medlem i den frireligiösa församlingen Guds väg och
när kommissarie Evert Bredberg och hans grupp börjar undersöka fallet, hittar de flera spår som leder till
församlingen.När polisen synar Guds väg upptäcker de att ekonomin inte verkar vara som den borde och
så småningom hittar man spår som leder ända till Mocambique. När ytterligare en man i församlingen
mördas, blir fallet mer komplicerat. Mannen har stora spelskulder, men eftersom hans nyligen avlidne
pappa har testamenterat sina miljoner till pastorn, blir det svårt att betala skulderna.Kommissarie Evert
Bredbergs fru tröttnar på hans eviga övertid och äktenskapet knakar i fogarna. Dessutom är polismästaren
mycket missnöjd med polisens oförmåga att lösa fallet.Ljudbok: 1 MP3-CD Speltid: 8 t. 38
min.Uppläsare: Anders Mossling
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synd - Wikipedia

Den som syndar skall dö - HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Vad menar ni med att bruka detta
ordspråk om Israels land: "Fäderna har ätit sura druvor, och ...

KRISTNA SOM SYNDAR - alltombibeln.se

Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom
till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till ...

Den som sover syndar icke (2002) - Svensk Filmdatabas

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers,
books, and more online. Easily share your publications and get ...
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