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BESKRIVNING

Ett X2000-tåg står stilla på Norrköpings centralstation i den kalla vinternatten. Ombord har en ung kvinna
hittats död. Hennes fingrar är blodiga och från munnen droppar ett vitt skum. Det visar sig att kvinnan på
tåget inte har rest ensam. Med sig hade hon en väninna som nu är spårlöst försvunnen. Vilka är kvinnorna?
Och vad har hänt dem?Ett märkligt fall måste lösas och Jana Berzelius kopplas in som åklagare. Men det
dröjer inte länge förrän fallet blir mer personligt än hon har tänkt sig. Återigen ställs hon öga mot öga med
sitt dunkla förflutna. När kriminalkommissarie Henrik Levin och hans kollega Mia Bolander får upp ett
spår förstår Jana att misstankarna riktas mot en person i hennes absoluta närhet. En man hon helst vill
glömma, en man som vet för mycket om henne. För att skydda sitt förflutna måste hon hitta den
misstänkte innan polisen gör det.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vita spår - Emelie Schepp - Ljudbok - E-bok - BookBeat

Ett X2000-tåg står stilla på Norrköpings centralstation i den kalla vinternatten. Ombord har en ung kvinna
hittats död. Hennes fingrar är blodiga och från ...

Vita Spa Hot Tubs

POCKET. Printz Publishing, Svenska, 2016-03-04. Jojo Moyes är författaren som kramat och krossat
läsarhjärtan världen över med sina gripande romaner.

Vita Spa UK - Hot Tub, Swim Spa & Jacuzzis - Hot Tubs for Sale in the UK

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...
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VITA SPÅR

https://www.bo-fi.club/?p=VITA%20SP%C3%85R&ln=se
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