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BESKRIVNING

När en 86-årig man i lägenhetskomplexet Pennygången hittas död, inlåst i en klädkammare visar
rättsläkarundersökningen att han legat där i ett halvår efter att ha svultit ihjäl.Kriminalkommissarie Ingrid
Bergman har precis återvänt till jobbet efter en lång sjukskrivning. Därför blir det kriminalinspektör Karin
Falk som får leda mordutredningen och Ingrid får i uppdrag att bistå henne.Samtidigt inleds
Landsbygdsmässan i Göteborg under stort säkerhetspådrag sedan landsbygdsministern utsatts för mordhot.
Bönder demonstrerar mot att starka krafter inom matindustrin tillåts styra och pressa priserna på mjölk
och andra jordbruksråvaror utan att politikerna ingriper.I samband med mässan hyr Ingrid ut sitt hus till
NOA, Nationella Operativa Avdelningen, som sköter säkerheten. Det får ödesdigra konsekvenser och snart
är hon indragen i ett livsfarligt spel där hon inte längre vet vem hon kan lita på.Nådastöten är en bok om
relationer, diaboliskt maktspel och mord som skakar Sverige. Det är den femte boken i serien om
kriminalkommissarie Ingrid Bergman vid utredningsenhetens sektion för grova brott i Göteborg.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Larsson christina - nådastöten - (pocket) - böcker - Ginza.se

Nådastöten kom för tre år sedan. Men den som tittar närmre märker snart att alliansen varit död sedan
länge. Faktum är att dess exakta dödsdag ...

Nådastöten / E-bok

Pris: 29 kr. pocket. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Nådastöten av Christina Larsson
(ISBN 9789150932775) hos Adlibris.se.Fraktfritt över ...

Nådastöten / Ljudbok - e-gotlib.elib.se

Pris: 118 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Nådastöten av Christina Larsson (ISBN
9789175239873) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...
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NÅDASTÖTEN

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85DAST%C3%96TEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85DAST%C3%96TEN&ln=se
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