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dinglende fra Tivolis ballongynge en nat fem dage før jul - det viser sig at være Tivolis personalechef, som
var forhadt blandt sine kolleger. Politiassistent Lars Winkler må navigere rundt i en dunkel labyrint af

modstridende interesser og fortrængt fortid. Drabet i den mennesketomme eventyrhave forgrener sig tilbage
til 1970'erne og en makaber drabssag på Christiania i 2007. Kort tid efter ryster endnu et drab

Tivoli. Hustruen til en af de mistænkte udsættes i mellemtiden for drabsforsøg. Imens hun lægges i kunstigt
koma, er hendes familie ved at falde fra hinanden. Men ingen, hverken voksne eller børn, ønsker at tale med
Lars. For en dyster hemmelighed ruger over familien. Det bedste til mig og mine venner er fjerde bind i den

anmelderroste serie om politiassistent Lars Winkler.

 

Forlaget skriver: Et maltrakteret lig findes dinglende fra Tivolis
ballongynge en nat fem dage før jul - det viser sig at være Tivolis
personalechef, som var forhadt blandt sine kolleger. Politiassistent
Lars Winkler må navigere rundt i en dunkel labyrint af modstridende

interesser og fortrængt fortid. Drabet i den mennesketomme
eventyrhave forgrener sig tilbage til 1970'erne og en makaber

drabssag på Christiania i 2007. Kort tid efter ryster endnu et drab
Tivoli. Hustruen til en af de mistænkte udsættes i mellemtiden for
drabsforsøg. Imens hun lægges i kunstigt koma, er hendes familie
ved at falde fra hinanden. Men ingen, hverken voksne eller børn,
ønsker at tale med Lars. For en dyster hemmelighed ruger over
familien. Det bedste til mig og mine venner er fjerde bind i den

anmelderroste serie om politiassistent Lars Winkler.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det bedste til mig og mine venner&s=dkbooks

