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BESKRIVNING

Denna spänningsladdade thriller utkom ursprungligen 1962 och utspelar sig i en liten spansk kuststad, där
ett norskt konstnärspar och en misslyckad tysk målare slagit sig ned. Det norska paret försvinner under
mystiska omständigheter. Drunknade under en fisketur, säger polisutredningen. Mördade, tror tysken Willi
Mohr som börjar undersöka fallet. En undersökning som oväntat leder honom till en annan brutal
verklighet: den fördolda kampen mot Franco-diktaturen."Lastbilen är en roman som ger läsnöje av det
häftigt pådrivande slaget ... Den är en prestation i internationell klass genom sin välmatade
händelseutveckling och sin hållfasta teknik. Den blir inte lidande på att jämföras med till exempel någon
av Graham Greenes böcker." (Artur Lundkvist, Stockholms-Tidningen)Per Wahlöö föddes 1926 och var i
grunden journalist. Utöver sina egna böcker skrev han tillsammans med sin hustru Maj Sjöwall tio
romaner om ett brott - de älskade och kritikerrosade böckerna om kommissarie Martin Beck. Per Wahlöö
dog 1975 - men hans böcker lever vidare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lastbilar - Vad är de för något och vad används de till?

Lastbilar är ett fordon som transporterar och fraktar produkter från ett ställe till ett annat, de finns i olika
vikter och användningstyper.

Lastbil - Wikipedia

Lastbilen i Sverige AB är ett mindre aktiebolag med 2 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på
100 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.

Gratis Lastbilar färg sidor

Kontakta oss Nya eller begagnade lastbilar, ett brett utbud av tjänster, tillbehör och avtal. Det bästa sättet
att ta reda på hur vi kan hjälpa dig är att ...
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LASTBILEN

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