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BESKRIVNING

Det är början av oktober och i Delsbo är älgjakten i full gång. En tidig morgon görs en makaber upptäckt
då man hittar en människokropp upphängd i slakteriets tak. Kriminalinspektör Johan Rokka och hans
kolleger på Hudiksvallspolisen inleder en förundersökning som snabbt växer i omfattning. Det lilla
samhället skakas om och ingen går längre säker. Den vanligtvis så skärpta kriminalteknikern Janna
Weissman är dessutom ovanligt ofokuserad, och Rokka misstänker att det beror på en av de extrainkallade
poliserna. Journalisten Stina arbetar på ett stort undersökande reportage. Men mordutredningen, som
kommer i hennes väg, får henne att ifrågasätta allt hon tidigare tagit för givet. I jakten på sanningen visar
det sig snart att Rokka jagar en förövare som är mycket grymmare och mer hämndlysten än han någonsin
kunnat föreställa sig. Slaktaren är den fjärde, fristående boken i Gabriella Ullberg Westins hyllade serie
Morden i Hudiksvall. --- Gabriella Ullberg Westin är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall. Gabriella har
studerat kriminologi vid Stockholms universitet, är kommunikationsvetare och har även bott i Italien där
hon arbetat som fotomodell. Idag lever hon i Stockholm med sin familj och är författare på heltid.
Slaktaren är hennes fjärde bok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Slaktaren - Gabriella Ullberg Westin - Bok - akademibokhandeln.se

Vi älskar att bli bortskämda på bra restauranger, känna näsborrarna darra av väldoftande rätter och
gommen sjunga av fylliga viner. Gärna en måndag i februari.

Fastighets AB Slaktaren | 556642-4668 - hitta.se

Slaktaren i Lomma - Seglaregatan 2B, 234 31 Lomma - Har fått 4.8 baserat på 188 recensioner "Väldigt
god mat, jättefin service och härlig atmosfär! Kan...

Slaktaren - Gabriella Ullberg Westin - Bok (9789150931242) - bokus.com

À la carte: Tis - Lör 17:00 - sent Lunch: Mån - Sön 11.00 - 15.30 ... Powered By RestaurangOnline
Slaktaren online beställning
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https://www.bo-fi.club/?p=SLAKTAREN&ln=se
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