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BESKRIVNING

Den kontroversiella justitieministern Louise Bohman vaknar upp på morgonen och nås av beskedet att
hennes pressekreterare hittats död. Ett förmodad självmord ser ut att vara ett mord och mycket talar för att
justitieministern själv är inblandad. I media hängs hon ut och porträtteras som ett monster.På TV4 får
kriminalreportern Ellen Tamm uppdraget att göra en dokumentär om justitieministern. Hon lyckas nästa
sig in hos Bohman och möter en kvinna som har ganska lite gemensamt med den bild som media målat
upp. Ändå verkar det som om Louise döljer något. Samtidigt brottas Ellen med sitt eget kaotiska privatliv.
Och ju mer hon gräver i Louise Bohmans förflutna, desto mer påminns hon sin egen familjs mörka
hemligheter. Louise är den tredje delen i Mikaela Bleys serie om den egensinniga kriminalreportern Ellen
Tamm. De två tidigare delarna i serien heter Lycke och Liv.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

louise

Arts. Louise, an opera by Charpentier; Louise, a 1939 French film based on the opera; Louise, a 2003
Manitoba animated short film by Anita Lebeau "Louise", a song by ...

Louise Mountbatten - Wikipedia

Louise definition, a glacial lake in W Canada, in SW Alberta in the Canadian Rockies: resort. 5670 feet
(1728 meters) above sea level. See more.

Louise Mensch (@LouiseMensch) | Twitter

Hello Dear Friend, this is a special place to share Louise's journey, affirmations, and encourage you to
create joy in your life. All is well! ♥ Louise Hay
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