Tills bara aska återstår
ISBN:

9789175236643

Författare:

Lisa Bjurwald

Förlag:

Word Audio Publishing

Kategori:

Deckare

Utgivningsdatum:

2016-08-24

Tills bara aska återstår.pdf
Tills bara aska återstår.epub

Stockholm, våren 2016. Rebecka Born har fått chansen att göra karriär som specialpolis inom Sektionen för
särskilda hot (SSH), en elitgrupp som bekämpar terrorism och organiserad brottslighet. Hennes första fall: Att
utreda de mystiska morden på två kvinnor som hittats stympade och brända vid Klarälven. Väl på plats i
Värmland ställs Rebecka inför en helt ny typ av hot, ett hot som inte låter sig betvingas med vanliga
polismetoder. Vad har hänt de unga kvinnorna? Har en seriemördare börjat staka ut sina jaktmarker? En
skräckslagen tonårsflicka hålls inlagd på Karlstads psykiatriska klinik och vågar bara öppna upp sig bit för bit.
Sitter hon på nyckeln till morden? Medan Rebecka famlar i mörkret och misstänker att hon motarbetas av
lokalpolisen börjar hennes egna demoner väckas till liv. En traumatisk händelse i tonåren har satt djupa spår.
Nu hotas hennes karriär såväl som hennes psykiska stabilitet. Detta är den första boken om Rebecka Born
Lisa Bjurwald (f. 1978) är en prisbelönt journalist, föreläsare, författare och internationellt anlitad expert på
främlingsfientlighet vars reportageböcker om Europas extremhöger har översatts till flera språk.
När bandet slutar spela: NÄR KAN VI DELA (Jan Hammarlund 1972) Jag har försökt att säga allt i varje rum
och varje gång och hälften har jag glömt på vägen hit, Naturen: Den litauiska landsbygden är mjukt formad,
med på sin höjd en kulle här och var. Rolf har krattat baksidan men även där finns mer att göra. Våra
självgående robotklippare ger dig en tät och välmående gräsmatta med minimal ansträngning. Kanske för att
den inte slutade så bra.
Tänk grönt när du tänker trädgård. Vi ses som tidigast 17:e maj om du inte ämnar att bryta landsgränsen och
testa dina vingar i Spanien :-) 2018 04 28 Travgalan Waterfront, Stockholm i februari 2018, med Årets
Pristagare från travsporten 2017.
Ett nytt år och en ny golfsäsong. 18-04-23 NU går jag på semester.

Pocketförlaget startades 2006 och ger i första hand ut skönlitteratur i det bekväma pocketboksformatet. Så
var det dags igen. Så var det dags igen. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla
svenska förlag. Jag har rensat landet på framsidan och det blev bra men än återstår lite jobb…. Våra
självgående robotklippare ger dig en tät och välmående gräsmatta med minimal ansträngning. Vi ses som
tidigast 17:e maj om du inte ämnar att bryta landsgränsen och testa dina vingar i Spanien :-) 2018 04 28
Travgalan Waterfront, Stockholm i februari 2018, med Årets Pristagare från travsporten 2017. När bandet
slutar spela: NÄR KAN VI DELA (Jan Hammarlund 1972) Jag har försökt att säga allt i varje rum och varje
gång och hälften har jag glömt på vägen hit, Naturen: Den litauiska landsbygden är mjukt formad, med på sin
höjd en kulle här och var. Oavsett om du värdesätter innovativa funktioner, tekniska lösningar eller ett perfekt
klippresultat kan du vara säker på att iMow levererar utan kompromisser. Så var det dags igen. Strålade
solsken gör mig glad.

