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BESKRIVNING

Kommissarie Camille Verhoeven är lyckligt gift och väntar sitt första barn med sin underbara fru Irène.
Men en serie spektakulära och olösta mordfall han arbetar med börjar tära på både förhållandet och
krafterna, tidningarna följer vartenda steg han tar och pressen att han ska lösa fallen är enorm. När det står
klart att förövaren mördat långt fler än Camille hittills trott upptäcker han att allt ingår i en hyllning till en
känd kriminalroman. Med båda två i medias blickfång utvecklar sig allt till en personlig duell mellan två
män på varsin sida om rättvisan och snart befinner kommissariens privatliv mitt i farans centrum. Det är
bara en som kan vinna - den som har minst att förlora. PIERRE LEMAITRE är manusförfattare för TV
och film. Han debuterade som romanförfattare 2006 och har sedan dess skrivit ett flertal böcker.
Genombrottet kom med thrillertrilogin om kommissarie Verhoeven, Irène är den första delen i serien.
Lemaitre har mottagit både International dagger award flera gånger och Goncourtpriset 2013 för en av
sina romaner.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Irène (2002) - IMDb

Irène Jacob, Actress: La double vie de Véronique. This beautiful, dark-haired Swiss actress made a hit
with a supporting role in her first film, as the ...

Irène l'Athénienne — Wikipédia

Biographie Origines et débuts. Les origines d'Irène sont floues. Elle naît avec certitude à Athènes, dans
une ville qui a beaucoup perdu de l'importance qu'elle ...

Irène Némirovsky - albertbonniersforlag.se

1,670 Followers, 489 Following, 116 Posts - See Instagram photos and videos from Irène 依岚����
(@ireneschrader)
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Irène

https://www.bo-fi.club/?p=IR%C3%88NE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=IR%C3%88NE&ln=se
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