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BESKRIVNING

Familjefoton med utstuckna ögon. Skrämmande brev utan avsändare. De nyblivna Fåröborna Henrik
Kjellander och Malin Andersson står som levande frågetecken inför hoten som drabbat dem och deras
barn. Vem vill göra dem illa?Fredrik Broman och hans kollegor vid Visbypolisen tar saken på största
allvar, men kan inte utesluta att alltihop är ett osmakligt skämt. När hoten trappas upp och parets dotter
försvinner skingras alla tvivel. Det här är på allvar. Dessutom är det bara början ...När polisen pressar
Henrik kommer en gammal infekterad släkthistoria i dagen. Vad fick honom egentligen att återvända till
Gotland efter en framgångsrik karriär som fotograf i Stockholm och ute i världen? Är det verkligen någon
på den karga ön i Östersjön som vill skada familjen, eller kommer hoten från annat håll?Medan
höstmörkret djupnar håller någon ögonen på familjen och bidar sin tid ? väntar på rätt tillfälle att göra upp
räkningen.Inkräktaren är en ovanligt nervkittlande och ruggig historia om svek och mörka hemligheter.
Det är den femte fristående boken om Gotlandspolisen Fredrik Broman.Omslagsformgivare: Peter Stoltze
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Eriks fotokupp mot fräcka inkräktaren vid huset i Mölndal

Inkräktaren greps formellt men fördes till sjukhus för vård under polisbevakning. Men också
lägenhetsinnehavaren - som slagit inkräktaren - greps.

Inkräktaren - forum.se

Inkräktaren. 7 min. Fåret Shaun är tillbaka med nya galna upptåg på den helt ovetande bondens gård. Visa
beskrivning för Inkräktaren Döljer beskrivning för ...

Inkräktaren - Håkan Östlundh - hakanostlundh.se

Pris: 51 kr. E-bok, 2011. Laddas ned direkt. Köp boken Inkräktaren av Håkan Östlundh (ISBN
9789143511000) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser ...
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Inkräktaren

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