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BESKRIVNING

Loppan har återvänt till Gropen efter en tid som taxichaufför och hamnar mitt i en mordutredning. Han
anlitar en kvinnlig advokat för att försöka få skadestånd för tiden han varit misstänkt för mordet på en
hallick. De inleder så småningom ett stormigt förhållande. Hon är självständig och begåvad och ger
Loppan en intellektuell injektion. Snart inser de också att deras vägar korsas i flera andra
sammanhang.Rolf "Ulken" Hall, f d löjtnant på Marinstabens underrättelseavdelning, är dömd till livstids
fängelse för grovt spioneri. Under polisförhören och rättegången tiger Ulken så det är bara han och hans
uppdragsgivare som med säkerhet vet vilka uppgifter han egentligen avslöjat om det svenska försvaret. För
att han inte ytterligare ska kunna skada landets intressen bevakas han minutiöst på fängelset i Tidaholm.
Nato ger dock för säkerhets skull CIA uppdraget att likvidera Ulken och se till att det ser ut som naturlig
död eller olyckshändelse. En misslyckad illegalist, Stranne, som lever i Stockholm under falsk identitet,
ska verkställa mordet.Igloo vittnar om Hans Holmérs omfattande kunskaper om brottslighetens olika sidor
och om polisens arbete, både i vardagen och i de dramatiska situationerna. Det ger trovärdighet och
ryggrad åt denna oavbrutet spännande och medryckande bok.Hans Holmér har tidigare givit ut två
polisromaner med polisinspektör Arvid Roos, Loppan, i en ledande roll: Loppan (1990) och Monika
(1991).Omslagsformgivare: Miroslav Sokcic
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Igloo-research - Eva SahlstrÃ¶m - yumpu.com

Buy Igloo : polisroman by Hans Holmér (ISBN: 9789146228349) from Amazon's Book Store. Everyday
low prices and free delivery on eligible orders.

Hans Holmér - Böcker | Bokus bokhandel

Böcker som går att använda på Kindle. Loppan : Polisroman Hans Holmér 65 kr. Läs mer

Igloo : Polisroman - E-bok - Hans Holmér - Storytel

Kryp upp i soffan tillsammans med barnen och lek med denna Stora maskiner gräver och lastar från Igloo
Books. - Skriven av Kerstin Elias Costa - Jocke JCB och ...
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IGLOO : POLISROMAN

https://www.bo-fi.club/?p=IGLOO%20:%20POLISROMAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=IGLOO%20:%20POLISROMAN&ln=se
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