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Jessika Jungs saknad Elisabeth Gilek boken PDF En väktare blir knivskuren i Solna centrum, när polisen
hittar honom är han redan död. Samtidigt på ett galleri står en kvinna och väntar otåligt på sin pojkvän.

Varför dyker han inte upp? Han hade ju lovat.Jessika och Johan har bara varit tillsammans i några månader.
En konstvetare och en väktare - ett omaka par tycker många av deras vänner. Men själva vet de att de har

funnit varandra för livet. När Jessika nås av beskedet att Johan är död rasar hennes värld samman.För att inte
brytas ner helt av sorgen börjar Jessika göra egna efterforskningar kring mordet parallellt med polisarbetet.
Spåren leder henne till tungt kriminella och farliga kretsar i Stockholms undre värld. Vem var egentligen

Johan? Var han i själva verket någon helt annan än den man hon förälskade sig i?Jessika Jungs saknad är på
en och samma gång en deckare och ett gripande relationsdrama som håller läsaren i ett järngrepp ända fram

till den spännande och överraskande upplösningen.

 

En väktare blir knivskuren i Solna centrum, när polisen hittar honom
är han redan död. Samtidigt på ett galleri står en kvinna och väntar
otåligt på sin pojkvän. Varför dyker han inte upp? Han hade ju

lovat.Jessika och Johan har bara varit tillsammans i några månader.
En konstvetare och en väktare - ett omaka par tycker många av deras
vänner. Men själva vet de att de har funnit varandra för livet. När

Jessika nås av beskedet att Johan är död rasar hennes värld
samman.För att inte brytas ner helt av sorgen börjar Jessika göra
egna efterforskningar kring mordet parallellt med polisarbetet.
Spåren leder henne till tungt kriminella och farliga kretsar i

Stockholms undre värld. Vem var egentligen Johan? Var han i själva
verket någon helt annan än den man hon förälskade sig i?Jessika
Jungs saknad är på en och samma gång en deckare och ett gripande
relationsdrama som håller läsaren i ett järngrepp ända fram till den



spännande och överraskande upplösningen.

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

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Jessika Jungs saknad&s=sebooks

