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En affärsman hittas brutalt mördad och stympad i sin vinkällare. Samma dag försvinner hans son. Både
hundpatruller och polishelikopter sätts in i sökandet. En filial till polisstationen i Borås har öppnat i Tranemo

där polisassistenterna Tyra Zeder och Rasmus Lindberg påbörjat sin tjänstgöring. Inom kort inträffar
ytterligare två mord och poliserna gör allt för att lösa fallen, men intriger i polishuset gör inte deras jobb
lättare. Kriminalroman i engelsk stil. Den första boken i serien om Tyra Zeder och Rasmus Lindberg på

polisstationen i Tranemo. Mördande lögner finns även som ljudbok (Lind & Co) samt som e-bok. Christina
Gustavson har tidigare skrivit tre faktaböcker om att hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag.

Hennes deckarserie ”Brännpunkt Västergörland” ges ut som ljudböcker av Lind & Co, och andra av hennes
deckare ges ut som ljudbok av World Audio Publishing. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och

punktskriftsbiblioteket.
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landscape. We connect expertise across services markets and geographies to deliver transformative outcomes.
En affärsman hittas brutalt mördad och stympad i sin vinkällare. Beloved husband of Denise. English US

Español Português Brasil Français. When your heater is causing trouble give Morgner Inc.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


