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BESKRIVNING

Kriminalinspektör Michael Kennedy, ?Scorcher?, kallas tillsammans med sin partner, gröngölingen
Richie, till det spöklika och halvt övergivna villaomårdet Broken Harbour vid kusten utanför Dublin.En
far och hans två barn har brutalt mördats, medan hustrun förts medvetslös och svårt skadad till sjukhus.
Lösningen som Scorcher - mordrotelns stjärna - först tycker verkar enkel, med en familjefar som har
förlorat allt i krisen och ser ut att ha försökt ta sitt eget och sin familjs liv, kompliceras snabbt. Inget känns
rätt i familjen Spains dyrt inredda hus och spåren pekar åt flera håll. Samtidigt slåss Scorcher med sina
egna demoner. Hans syster Dina plågas av mental ohälsa och fallet väcker farliga minnen till liv av en
familjetragedi från Broken Harbour där de tillbringade sin barndoms somrar - före byggboomen, då det var
ett semesterparadis. De noga kontrollerade gränserna i hans liv börjar vittra sönder, och
sammanblandningen av familje- och arbetsliv riskerar att bli ohanterlig ? Irlands deckardrottning Tana
French återkommer här med en ny kriminalgåta i Dublin-miljö. En psykologiskt mångbottnad thriller med
?Scorcher? Kennedy, som var en bifigur i Brottsplats: Faithful Place, i huvudrollen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Anknytningsteori - Wikipedia

Kriminalinspektör Mick Scorcher Kennedy kallas till en brottsplats i ett av högkonjunkturens nya, numera
halvt övergivna, villaområden utanför Dublin. En far och ...

Otrygg hamn - albertbonniersforlag.se

Ladda ner Otrygg hamn som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!

Otrygg hamn / E-bok

Kriminalinspektör Michael Kennedy, "Scorcher", kallas tillsammans med sin partner, gröngölingen Richie,
till det spöklika och halvt övergivna villaomårdet ...



3

Otrygg hamn

https://www.bo-fi.club/?p=OTRYGG%20HAMN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=OTRYGG%20HAMN&ln=se

	Otrygg hamn PDF E-BOK
	Tana French
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Otrygg hamn



