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BESKRIVNING

På Mekongfloden i Thailand glider den förre polisen och uteliggaren Tom Stilton fram i en primitiv kanot.
I fickan har han ett foto på en okänd man och namnet på en försvunnen flodbåt. Han är på väg in i Gyllene
triangeln, på jakt efter en mörk hemlighet - en resa som får honom att rannsaka sig själv och försöka
försonas med ett brott han nyligen begått.Samtidigt får Olivia Rönning ett specialuppdrag. En familj har
sprängts ihjäl i sin bil, dådet har skakat om Sverige. En gärningsman grips och fälls. Men en dag kontaktas
Olivia av den pensionerade kriminalkommissarien Mette Olsäter, som tror att det har begåtts ett
skandalöst justitiemord och vill att Olivia ska ta upp utredningen igen. En utredning som leder henne in en
värld av sexuella övergrepp och män som är beredda att göra allt för att bevara sin makt.Kallbrand är den
femte boken om Tom Stilton och Olivia Rönning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kallbrand - Rolf Börjlind, Cilla Börjlind - ebok (9789113088822 ...

Kallbrand av Börjlind, Cilla och Rolf: Författarna bakom tv-serien Springfloden är tillbaka!I ett
villaområde utanför Stockholm sprängs en familj ihjäl i sin bil.

Sockersjuka och kallbrand - News Medical

På Dunkers fick jag tillfället att pröva min gamla portabla tramporgel, i bakgrunden projicerades ett urval
av scener från alla mina lerfilmer.

Kallbrand - Cilla Börjlind - akademibokhandeln.se

Pris: 109 kr. inbunden. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Kallbrand av Cilla Börjlind,
Rolf Börjlind (ISBN 9789113081540) hos Adlibris.se ...
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KALLBRAND

https://www.bo-fi.club/?p=KALLBRAND&ln=se
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