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BESKRIVNING

Han har ett enda jobb - att leverera. Nyfikenheten tar över och alla omkring honom straffas. Kuriren
Andrej Pavlov ska göra en sista leverans, sedan lägger han av. Under flygresan från Moskva lättar han på
förseglingen. Han kan inte låta bli att se vad som finns i den hemliga transportlådan. Där och då i business
class känns det rätt. När människor i hans närhet får betala för hans nyfikenhet, när den politiska ledningen
faller och Europas gränser stänger, är det för sent att ångra sig. Inspärrad i ett bergrum i skogen utanför
Uppsala kommer Andrej Pavlov aldrig mer att se sin flickvän igen. Han är den ende som kan ställa allt till
rätta, men den nya ledningen har allt att förlora på att han lyckas. Första avsnittet av Leveransen - en
rafflande thriller av Hannes Lyckholm skriven direkt för ljud. "Berättandet och historien är fantastisk, som
alltid" - Bokmalin "Spännande, fartfylld och fängslande!" - Jennies boklista "Riktigt, riktigt spännande!" -
Bettans boktips "Ett rappt språk och berättelsen griper snabbt tag i läsaren. Man vill läsa vidare!" - DAST
Magazine
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