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BESKRIVNING

Utvald är den första boken om poliskommissarie Harry Rexhed. Rex får avbryta sin konvalescens för att
jaga en känslokall och hänsynslös mördare som hittar sina offer till synes utan koppling till varandra. Den
lilla gruppen med Rex i spetsen måste använda all sin list och skicklighet. Rex hamnar själv i ett eget
dilemma om rätt och fel, om ont och gott innan avgörandets stund.Tänk dig att få en klar insikt. En mycket
stark, tydlig och klar insikt. Att du måste bekämpa ondskan, och att du får tillfälle att göra det. Att du
sätter din plan i verket, faktiskt med samma mynt.Vem är du då?Du känner att du är maktlös inför det
mörka, det svarta. Ondskan har tagit det viktigaste i livet ifrån dig. Har du då inte rätten på din sida att
hämnas på själva ondskan.Och när du gör det.Vad är du då?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nedsatt pris på utvald belysning - elon.se

Välkommen till Kudd! Hos oss hittar du snygg och modern hållbar textil inredning såsom kuddar, plädar
& sängkläder. Vi vill göra det enkelt att välja rätt!

Utvald konst från Sydsvenskans konstgalleri - noagallery.se

ISBN 9789170018039 Titel Utvald Författare P. C. Cast - Kristin Cast Förlag Månpocket
Utgivningsdatum 20100910 Bandtyp Pocket Mått 110 x 178 mm ...

Utvald - Meredith Wild - Häftad (9789188171283) | Bokus

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Adjektiv ...
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Utvald
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