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BESKRIVNING

Strax före sändning av nya programmet Morgonstund, kollapsar programledare Sandra Westerberg. Hon
förs i ilfart till sjukhuset. Trots snabba insatser går hennes liv inte att rädda.Är det ett naturligt dödsfall?
Jonas Pettersson, vakthavande befäl vid stockholmspolisens ledningscentral, gör bedömningen att allt inte
står rätt till. Spaningschef Bert Åkerblom kallas i tjänst. Med sin erfarenhet och intuition delar han Jonas
Petterssons bedömning. Trots knappa resurser och överbelastade medarbetare bestämmer Bert Åkerblom
att dödsfallet ska behandlas som mord.Utredningsorganisationen med förundersökningsregistrering drar
igång. Bert Åkerblom har en gammaldags stil och arbetar enligt den beprövade mordbibelns
principer.Gruppchefen, kriminalinspektör Oscar Norén, har synpunkter på det mesta, men accepterar sin
chefs beslut att driva en mordutredning tillsammans med kollegerna i polishuset.Bo Wide, 67 är uppvuxen
i Ångermanland och har arbetat som polis i 42 år, de senaste 15 åren som spaningschef och
förundersökningsledareAnki W Karlsson är född 1969, uppvuxen och bosatt i Vallentuna och arbetar som
sjuksköterska. Hon debuterade 2005 med boken Det är ju cancerom att fylla vår dotters dagar med
liv.____________________________En väl sammanhållen historia som realistiskt beskriver hur en
mordutredning går till.Hasse Aro, programledare i Efterlyst, TV 3En realistisk och verklighetsnära
polisroman med djupa inblickar i utredningsarbetets olika moment av framgång och bakslag. Uppfriskande
fri från den gängse förnumstigheten och de vanliga polisklichéerna.Robert Grundin, Docent, rättsläkare
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Misstänkt mord i Umeå - allehanda.se

En man i 20-årsåldern hittades i söndags död utomhus i Kungsbacka kommun. Enligt Kungsbacka-Posten
rubriceras händelsen som ett misstänkt mord ...

Misstänkt mord i Täby norr om Stockholm - DN.SE

En man i 35-årsåldern anhölls sedan en kvinna hittats död på Orust på nyårsdagen. Nu har mannen häktats
på sannolika skäl för grovt vapenbrott ...

Man hittad på Ica Kvantum Bollnäs - misstänkt mord - aftonbladet.se

Ett misstänkt mord inträffade på Ersboda i Umeå sent på torsdagskvällen. Ett flertal...
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MISSTÄNKT MORD

https://www.bo-fi.club/?p=MISST%C3%84NKT%20MORD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MISST%C3%84NKT%20MORD&ln=se
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