
Tags: Patrioterna MOBI download; Patrioterna bok pdf svenska; Patrioterna epub books download; Patrioterna las online bok; Patrioterna e-bok
apple; Patrioterna ladda ner pdf e-bok

Patrioterna PDF E-BOK

Pascal Engman

Författare: Pascal Engman 
ISBN-10: 9789164243041

Språk: Svenska
Filstorlek: 4660 KB



1

BESKRIVNING

Oron sprider sig på Stockholms nyhetsredaktioner efter mordet på en kvinnlig journalist. Medarbetare som
vant sig vid att dagligen få ta emot hot fruktar nu för sina liv. Den unga Madeleine Winther på
Nyhetsbladet har dock siktet inställt på något helt annat. Hon vet precis hur hon ska ta sig framåt i
karriären - och nu är hon på väg att göra ett rejält scoop.Carl Cederhielm har lovat dyrt och heligt att
skydda landet mot fiender. Han och hans båda medsvurna har satt samman en lista med tio namn. De ska
hämnas dem som inte själva kan hämnas.I ett land långt bort längtar en man hem till Sverige. Invånarna i
den lilla staden är rädda för honom, han som arbetar som livvakt åt den vapen- och narkotikasmugglande
ryssen.Snart kommer deras liv att vävas samman och Sverige vakna upp till en ny, skoningslös verklighet.
För Carl Cederhielm är dock uppdraget långt ifrån slutfört. Det är dags att eliminera nästa person på
listan.Patrioterna är en högaktuell thriller och journalisten Pascal Engmans debutroman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pascal Engmans "Patrioterna" blir tv | SvD

Köp boken Patrioterna hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Patrioterna | Stockholms Stadsbibliotek

Oron sprider sig på Stockholms nyhetsredaktioner efter mordet på en kvinnlig journalist. Medarbetare som
vant sig vid att dagligen få ta emot hot fruktar nu för ...

Patrioterna - Pascal Engman - Pocket | Bokus

Det blir omåttligt spännande, för debutanten Pascal Engman är osedvanligt skicklig på att gradvis stegra
berättelsens tempo. Lotta Olsson, Dagens Nyheter
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https://www.bo-fi.club/?p=PATRIOTERNA&ln=se
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