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BESKRIVNING

På middagsbordet i Herrgårdens eleganta matsal ute på Ekerö gnistrar rött vin i slipade kristallglas i
reflexerna från levande ljus i silverstakar. Just som mannen vid bordets kortända reser sig för att utbringa
en skål krossas glasen i rummets franska fönster och några beväpnade män i rånarhuvor tränger in.När de
lämnar huset stiger redan brandrök mot skyn och eldslågor slickar husfasaden upp mot taknocken. Men
människorna i matsalen märker inget; De är redan döda, massakrerade och våldtagna.På
Stockholmspolisens mordrotel har Nisse Bredberg befodrats till kommissarie. Och när Ekerös politiker
kräver ett snabbt uppklarande av de bestialiska morden i herrgården får Bredberg ta sig an fallet. Han får
upp ett spår och griper en misstänkt man. Då får han kontakt med en kvinna av orientaliskt ursprung, med
persikohy och mörka ögon som Bredberg känner att han är på färd att drunkna i. Hon vädjar till honom att
släppa mannen frioch Bredberg befinner sig plötsligt i ett moraliskt dilemmaTriologin om kriminalpolisen
Nisse Bredberg består av dom fristående delarna Bananstjälken (Del 1), Persikohuden (Del 2) och
Äppelkrigaren (Del 3).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kjell E. Genbergs Digitala Museum - keg.se

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Test av ansiktsmasker 2019, se vilken som blev bäst - Test.se

Buy Persikohuden by Kjell E. Genberg (ISBN: 9789189090453) from Amazon's Book Store. Everyday
low prices and free delivery on eligible orders.

PERSIKOHUDEN | DAST Magazine

Köp 'Persikohuden' bok nu. Plusmedlemskap är för dig som älskar njutning, avslappning och kvalitetstid
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PERSIKOHUDEN

https://www.bo-fi.club/?p=PERSIKOHUDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=PERSIKOHUDEN&ln=se
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