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BESKRIVNING

Nora Linde står inför sitt mest komplicerade fall. Ledaren för en av Stockholms största narkotikaligor
anklagas för ekobrott eftersom det inte går att fälla honom för droghandel. Situationen blir snart
hotfull.Den unga kvinnan Mina är på desperat flykt undan sin man sedan han nästan har slagit ihjäl henne.
Allt hon vill göra är att skydda sin son, men hon är en nyckelperson i den kommande rättegången - om
Nora kan förmå henne att vittna.Andreis Kovac bär på mörka minnen från krigets Bosnien som han
lämnade som barn. Han är beredd att göra allt för att krossa sina fiender och få tillbaka sin hustru, Mina,
och skyr inga medel för att få sin vilja igenom.Människor i Minas närhet offras i Andreis krig och Thomas
Andreasson dras in i fallet. Samtidigt som han kämpar med sitt sönderfallande äktenskap måste han se på
när Nora tar allt större risker för att rädda Mina från undergång.I fel sällskap, Viveca Stens senaste bok om
åklagaren Nora Linde och polisen Thomas Andreasson, är en gastkramande thriller om människors ondska
och svaghet och de sår vi bär med oss från barndomen.Omslagsformgivare: Elina Grandin
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

I fel sällskap - Viveca Sten - böcker (9789137141916) | Adlibris Bokhandel

Morden i Sandhamn: I fel sällskap, svenskt kriminaldrama från 2018 på TV4 Play. Morden i Sandhamn: I
fel sällskap. Stockholms skärgård är inte så fridfull som ...

I fel sällskap - Viveca Sten - E-bok - Ljudbok - BookBeat

Nora Linde står inför sitt mest komplicerade fall. Ledaren för en av Stockholms största narkotikaligor
anklagas för ekobrott eftersom det inte går att fälla ...

I fel sällskap - Pocket Shop

Svenskt Morden i sandhamn: i fel sällskap Stockholms skärgård är inte så fridfull som du tidigare trott. I
takt med att vågorna slår mot klipporna kämpar ...
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I FEL SÄLLSKAP

https://www.bo-fi.club/?p=I%20FEL%20S%C3%84LLSKAP&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=I%20FEL%20S%C3%84LLSKAP&ln=se
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