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BESKRIVNING

EN SEN KVÄLL kidnappar Julia, Carla och Nikolina en ung miljardär. De är noggrant planerade,
stenhårda och effektiva. Ingenting kan gå fel. Men när lösensumman uteblir tvingas de till nya brott Allt
kompliceras ytterligare när miljardären hamnar på sjukhuset där Julia är läkare. Hon faller handlöst för sin
patient. Under tiden arbetar sig polisen allt närmare kidnapparna, men har svårt att tro att det är kvinnor
som ligger bakom de råa brotten. I SJUSIFFRIGT ställs vänskapens lojalitet mot attraktionens kraft. Det
är en hårdkokt polisthriller med gripande intrig och oväntade förvecklingar. Tre barndomsvänner som flyr
från sitt förflutna och rusar rakt mot en oförglömlig upplösning. Hårdkokt raffel av ganska så skruvat
slag. Anna Karolina, som tidigare arbetat som polis i femton år, har full koll på polisarbete och vet hur
man spinner en spännande intrig. Månadsmagasinet Femina En skicklig berättare ett bra driv dessutom en
deckare som innehåller ganska mycket kärlek och romans. Crime Garden Både lättläst och spännande med
ett bra tempo. Boklysten En fördömt bra spänningsroman trots hisnande vändningar känns historien
trovärdig. Breakfast Book Club Sthlm En spänningsroman med ett jäkla driv. Bokboxen Boken bjuder på
många vändningar högt tempo och överraskningar. Johannas deckarhörna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sjusiffrigt - Anna Karolina - Adlibris Bokhandel

Min smakbit kommer från sidan 28 i Sjusiffrigt av Anna Karolina (titeln är länkad till förlagets sida och
där finns mer info om boken) "Kniven satt fastkilad i ...

Sjusiffrigt (e-bok) av Anna Karolina - Bokon

2017, Danskband/flex. Köp boken Sjusiffrigt hos oss!

Sjusiffrigt / Ljudbok - e-gotlib.elib.se

Från förlagets hemsida: En sen kväll kidnappar Julia, Carla och Nikolina en ung miljardär. De är väl
förberedda, synkade och stenhårda. Ingenting kan gå fel.
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SJUSIFFRIGT

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