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BESKRIVNING

Kriminalinspektör Embla Nyström är på semester i norra Dalsland när hon får ett samtal från sin släkting
Harald. En död man har hittats i en av stugorna han hyr ut, och när Embla kommer dit upptäcker hon att
det rör sig om en regelrätt avrättning. Den döde mannen är en av de största ledarna inom organiserad
brottslighet i Sverige. Han är också en av dem som ligger bakom försvinnandet av Emblas
barndomskompis Louise. Ett femton år gammalt brott som aldrig blivit löst. Kort efter upptäckten i
stugan hittas flera personer i gangsterbossens innersta krets döda. Utredningen av morden leder Embla från
Ulvsjön hela vägen till Split i Kroatien. Kan jakten på de skyldiga ge henne svar på vad som hände för alla
år sedan? Finns det en chans att hennes vän fortfarande lever? Helene Turstens nya deckare Snödrev är den
tredje fristående delen i serien om Embla Nyström, Irene Huss unga kollega, och den tar sin början där
Sandgrav slutade.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Snödrev - Böcker - CDON.COM

Snödrev / Helene Tursten ..."Romanen Snödrev visar både upp starkt drama och karaktärsutveckling som
är spännande hela vägen och det är med stor förväntan jag

Vinterväghållning - Trafikverket

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Avesta för att reservera denna titel. Logga in för att göra
din reservation

Snöovädret i Skåne 13-18 februari 1979 | SMHI

Kriminalinspektör Embla Nyström är på semester i norra Dalsland när hon får ett samtal från sin släkting
Harald. En död man har hittats i en av stugorna ha



3

Snödrev

https://www.bo-fi.club/?p=SN%C3%96DREV&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SN%C3%96DREV&ln=se

	Snödrev PDF E-BOK
	Helene Tursten
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Snödrev



