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BESKRIVNING

Höst. Två väninnor är uppe och fjällvandrar i Jämtlandstriangeln. Det regnar häftigt och när en av dem
kommer för nära kanten mot det forsande vattendraget ger den vika och kvinnan faller. Hon klarar sig, men
kvinnorna gör en makaber upptäckt.Från flodbanken sticker en skeletthand upp. Lokal polis kommer till
platsen. Det visar sig vara sex lik nedgrävda, två av dem barn. Ganska snart slås det fast att det inte handlar
om ett fornfynd och Riksmordkommissionen kallas in. Sebastian Bergman är numera en del av teamet och
beger sig tillsammans med de andra till Jämtland. Arbetet med att identifiera de döda tar sin början.Det blir
en mycket svår uppgift. Två av de döda är ett holländskt par som rapporterades försvunna hösten 2003.
Men de andra fyra, en familj, kommer de ingenstans med, trots att allt pekar på att de hamnat i graven
samtidigt. De enda familjer som skulle kunna stämma överens med de övriga kropparna i fjällgraven
försvann tidigare eller senare och långt från Jämtland.Och så var det den där singelolyckan några mil
därifrån, samma vecka som holländarna måste ha försvunnit. En amerikansk kvinna i hyrbil, tydligen med
falska id-handlingar.Det finns mycket i historien som inte stämmer och utredningen riskerar att gå i
stå.Samtidigt undersöker en tv-journalist en så kallad asylavvikelse, två afghanska flyktingar som enligt
myndigheterna gick under jorden sommaren 2003. Den enes fru har aldrig trott att hennes man skulle
kunna lämna sin familj och har kontaktakt tv-journalisten. När han börjar gräva i ärendet visar det sig att
Säpo varit inblandad i utredningen, som därför är hemligstämplad med hänsyn till rikets säkerhet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Fjällgraven" av Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt | Bims Blogg

——— "Fjällgraven" av Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt - (2012) - (Genre: Svensk Skönlitteratur /
Romaner / Kriminalromaner) ——— "Höst. Två ...

Fjällgraven - Ljudbok & E-bok - storytel.com

Höst. Två väninnor är uppe och fjällvandrar i Jämtlandstriangeln. Det regnar häftigt och när en av dem
kommer för nära kanten mot det forsande vattendraget ...

recension av ljudboken Fjällgraven | Ljudboksbloggen

Fjällgraven Den stumma flickan De underkända ...
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Fjällgraven

https://www.bo-fi.club/?p=FJ%C3%84LLGRAVEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FJ%C3%84LLGRAVEN&ln=se
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