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BESKRIVNING

På gränsen Tolv mexikaner som illegalt försökt ta sig över gränsen till USA hittas kallblodigt mördade
och lämnade att ruttna i öknens gassande sol. Som nyutnämnd polischef i Bordertown är det Sophia St
Claires jobb att se till att rättvisa skipas. Utredningen försvåras av att det inte finns några spår efter
förövaren och dessutom kan hon inte lita på sin närmaste kollega.Att Rod Guerrero från Department 6
kommer för att hjälpa till ser inte Sophia som någon avlastning, snarare tvärtom. Trots att det gått många
år har hon i färskt minne vad som en gång hände mellan dem. Är det hämnd han är ute efter?Snart inser
dock Sophia att det finns fördelar med att ha Rod vid sin sida, han är en skicklig privatspanare och van vid
komplicerade - och hotfulla - situationer. Speciellt då det visar sig att massmordet är en del av en stor
korruptionshärva där några av stadens mäktigaste personer är inblandade. Inklusive en person som står
Sophia väldigt nära...



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till gräns - Synonymer.se

I långa tider har narrar och gycklare lockat till råa skratt, inte minst vid kungliga hov där de med humor
och fräckhet synliggjort samhällets sociala gränser ...

Home (sv) - Kauppakeskus Rajalla På Gränsen

Kubikenborg Aluminium, Kubal, i Sundsvall, Sveriges enda aluminiumsmältverk, står på gränsen till att
stängas. Orsaken är amerikanska sanktioner riktade mot ...

På gränsen (film) - Wikipedia

Streama Allsång på gränsen direkt på webben och i våra appar. Se hela programmet och mycket mer på
TV4 Play!
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PÅ GRÄNSEN

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%85%20GR%C3%84NSEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%85%20GR%C3%84NSEN&ln=se
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