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BESKRIVNING
Ett äldre prästpar hittas skjutna i sin lägenhet vid Odenplan. Mannen verkar ha tagit livet av sin hustru och
därefter sig själv. Ett avskedsbrev förklarar att han inte kunde fortsätta leva efter att hans dotter begått
självmord. Inlåst i en lägenhet väntar Ali på besked. Han har flytt från ett brinnande Irak och hoppas på en
ny framtid i Sverige. Det enda hans välgörare kräver är en enkel byteshandel. Och att han tiger om deras
uppgörelse.I Bangkok håller en ung svensk kvinna på att bli avskuren från omvärlden. Någon monterar ner
hennes liv, bit för bit. Efterlyst av thailändsk polis tar hon upp jakten på den som försöker ödelägga hennes
tillvaro.Fredrika Bergman och hennes kollegor i Alex Rechts utredningsgrupp tar sig an dubbelmordet vid
Odenplan. De får snart klart för sig att de står inför någonting långt mer komplicerat än ett självmord som
urartat. Vitt skilda händelser som även utspelar sig utanför Sveriges gränser tycks hänga samman utan att
de förstår hur. Klockan går och de som vet tiger.Sagt om boken:"Riktigt, riktigt spännande!"Dagens
Nyheter "Språket flyter och hela historien är både spännande och intressant om flyktingproblematiken, och
manar på sidbläddrandet."Sundsvalls Tidning "Spänning som varar ... Hon är skicklig på att hålla läsaren
på halster och inte ge mer än vaga ledtrådar vartåt det lutar, vad som beror på vad och vem man ska lita
på."Kristianstadsbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Mats gröna fingrar: Låt tusen blommor blomma - tusensköna
Vissa tycker att tusenskönor är ett ogräs och vill utrota dem från sina gräsmattor. Jag förstår dem. Om
man vill ha en gräsmatta som är som en välvårdad ...

Nalen
Tusenskönor översättning i ordboken svenska - danska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions
ord och fraser på alla språk.
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