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BESKRIVNING

Harriet är en ung brottsutredare med ett alltför frånvarande kärleksliv. Hon vill uppleva något nytt och
bestämmer sig för att bryta upp och flytta till Skåne. I Landskrona väntar hennes gamla pappa Eugen, och
ett nytt, spännande jobb hos polisen. Harriet flyttar in i pappans hus i pittoreska fiskeläget Lerviken, men
snart längtar hon tillbaka till Stockholm. Hon känner sig som en utböling bland kollegorna och det hjälper
knappast att chefen inte tar henne på allvar. Så inträffar ett mord på ett gods i närheten av Harriets hem,
och när ytterligare en kropp återfinns på mordplatsen får Harriet visa vad hon går för. Plötsligt är Lerviken
allt annat än en idyllisk plats, och alla som Harriet känt sedan hon var liten blir misstänkta i utredningen.
Kan mördaren vara någon hon känner? Ögonvittnet är starten på en ny deckarserie som utspelar sig vid
Öresund. Det är tempofylld spänning med en ofullkomlig och rolig hjältinna i huvudrollen. »Nyskapande,
skruvat och spännande.« Ur nominering till Årets deckardebut för Stockholm Psycho
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ögonvittnet - Anna Bågstam - Bok | Akademibokhandeln

2018, Inbunden. Köp boken Ögonvittnet hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Eyewitness (TV Mini-Series 2014- ) - IMDb

Ögonvittnet brakade igång i kväll - först med ett litet HBTQ-tema, därefter med mord och brand. Två unga
killar råkar bli vittnen till hur fyra män skjuts ...

Avsnitt 1 | Ögonvittnet | TV | Arenan | svenska.yle.fi

Filmen Ögonvittnet (The Fallen Idol). Diplomatsonen Phillipe idoliserar butlern Baines. En dag följer
Phillipe efter Baines i förhoppning om att de ska ta en ...
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ÖGONVITTNET

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%96GONVITTNET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%96GONVITTNET&ln=se
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