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BESKRIVNING

Jorma Hedlund har egentligen dragit sig tillbaka, det är slut på det kriminella livet. Men tipset om
värdetransporten är för bra för att passa. En sista stöt, sedan får det vara nog. Till en början löper allt enligt
planerna. Men rånet går fruktansvärt fel, och Jorma blir en jagad man. Samtidigt försöker Danny Katz ta
reda på vad som har hänt hans förra knarklangare Ramón och hans flickvän Jenny. Katz gamla sug efter
droger har dragit in honom i en härva som bara växer. Hur gick det till när Ramón plötsligt kom över en
massa knark? Och vem är egentligen Jenny? Spåret leder till en början in i Stockholms porrbransch och
därefter i en riktning Katz aldrig hade kunnat ana. Bara en sak är säker: någon vill hindra honom från att
hitta sanningen.Carl-Johan Vallgren skriver som Lucifer. Svinen är en fristående fortsättning på
Skuggpojken (2013), den andra boken i en serie noir-thrillers om Danny Katz.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bazar Förlag - Svinen, Lotte och Søren Hammer

Välkommen till TvåSmåSvin - en restaurang på Östermalm. Vi serverar Danska smørrebrød, tjeckisk öl,
brännvin och akvavit. Välkommen!

Synonymer till svin - Synonymer.se

Jorma Hedlund ska göra en sista stöt, sedan får det vara nog. Men värdetransportrånet går fruktansvärt fel,
och Jorma blir en jagad man. Samtidigt försöker ...

Svinen - vallgren.nu

Bazar startade som ett nordiskt förlag i Norge, Sverige och Finland våren 2002. Danmark kom efter under
2003. Bazar ger ut i huvudsak översatt skönlitteratur och ...
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SVINEN

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