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BESKRIVNING
UltiMatum är en skarpladdadthriller om ett Stockholm och Sverige där ingenting är vad det verkar, där alla
medel är tillåtna för att nå makten. Anders de la Motte räknas som en av landets främsta deckarförfattare
och hans böcker läses och älskas av fans över hela världen.När ett illa tilltygat lik hittas i vattnen utanför
regeringspartiets kursgård hamnar ärendet på kriminalinspektör Julia Gabrielssons bord. Vem är den döde
och varför har något ansträngt sig så för att kroppen inte ska kunna identifieras? Det dröjer inte länge
förrän Julia inser att att det finns människor som är beredda att göra nästan vad som helst för att hindra att
sanningen kommer fram.Polismannen David Sarac jagas av demoner. Efter en våldsam uppgörelse som
nästan kostade honom livet, vårdas han på en sluten klinik långt från huvudstaden. Han gömmer undan
sömntabletterna han får av skötarna. Tjugotvå stycken har han fått ihop, och snart är det dags att ta dem, att
för alltid tysta de anklagande rösterna i huvudet. Men ett mystiskt erbjudande får honom att skjuta upp sin
död: Vad sägs om ett byte? Quid pro quo? Dina hemligheter mot mina.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Ultimatum - Wikipedia
Huvudsakliga översättningar: Engelska: Svenska: ultimatum n (final demand) ultimatum s : The boss gave
Lisa an ultimatum; he will fire her unless her work improves.

UltiMatum - bonnieraudio.se
Did You Know? An ultimatum is usually issued by a stronger power to a weaker one, since it wouldn't
carry much weight if the one giving the ultimatum couldn't back up ...

The Bourne Ultimatum (film) - Wikipedia
Pris: 55 kr. Pocket, 2016. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp UltiMatum av Anders De La Motte på
Bokus.com. Boken har 5 st läsarrecensioner.
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