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BESKRIVNING

Det är en ovanligt varm höst på Gotland, långt in i september dröjer sommarvärmen kvar. Två småpojkar,
som åkt på badutflykt till ett gammalt vattenfyllt kalkbrott, gör en makaber upptäckt. Några meter under
ytan flyter liket av en dykare. Det verkar först vara en olycka, men vid en närmare undersökning upptäcker
man att han inte drunknat i kalkbrottet utan dränkts i ett badkar.Under tiden pågår en annan ovanlig
utredning vid Gotlandspolisen. En ung kvinna har anmält att hon sjutton år tidigare sett sin far slå ihjäl en
ung kvinna i Frankrike. Problemet är att hennes minnen har dykt upp i drömmen. Trots vagheten i hennes
vittnesmål påbörjar man en utredning, och det visar sig att hennes uppgifter stämmer kusligt väl överens
med ett mord i Frankrike vid samma tid. Men minns hon verkligen allt, eller ligger det mer bakom?När
härvan av ledtrådar reds ut avslöjas mörka hemligheter som legat dolda i sjutton år och som kunde
förblivit dolda om det inte varit för ett sommarbröllop och ett fotografi i ett bankfack. Dykaren är den
andra boken i serien om kriminalinspektör Fredrik Broman vid Visbypolisen och uppföljaren till
Släke.Omslagsformgivare: Peter Stoltze
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gruppbostad Dykaren - Kumla kommun

Det är en ovanligt varm höst på Gotland, långt in i september dröjer sommarvärmen kvar. Två småpojkar,
som åkt på badutflykt till ett gammalt vattenfyllt ...

Svenske dykaren: "54 dog bara första året" | Aftonbladet

The latest Tweets from Dykaren (@Dykaren21). BA Econ & B.Eng with long experience working for
global companies. A former commercial diver. Twitter is my private ...

Dykaren - - MSN Hälsa

Den bredkantande dykaren Dytiscus latissimus har blivit sällsynt på senare år och är fridlyst i Sverige.
Utseende. Dykarna är relativt stora skalbaggar, ...
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DYKAREN

https://www.bo-fi.club/?p=DYKAREN&ln=se
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