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Forblændet Gittemie Eriksen Hent PDF Retsmediciner Pia Holm bliver sendt til Falster for at hjælpe med

opklaringen af en række brutale mord. Hun skal arbejde tæt sammen med kriminalbetjent Lars Andersen, som
hun tidligere har haft et forhold til. Historien tærer på dem begge, men forhindrer ikke Pia i at indlede en
risikabel affære med en farlig mand, der slår benene væk under hende. Kriminalbetjent Lars Andersen får

ansvaret for at opklare det voldsomme mord på en bankmand, men selv om den likvideredevar ansat i samme
bank, som blev røvet kort forinden, er der meget få spor at gå efter. Som leder af en ny afdeling med mangel
på ansatte og Pia på holdet, giver det Lars nogle udfordringer.Og bedst som Lars tror, han kan vinde Pia

tilbage, møder hun en en forblændende udlænding, der vækker fortidens dæmoner til live. Anden bog i serien
med Pia Holm.

 

Retsmediciner Pia Holm bliver sendt til Falster for at hjælpe med
opklaringen af en række brutale mord. Hun skal arbejde tæt sammen
med kriminalbetjent Lars Andersen, som hun tidligere har haft et
forhold til. Historien tærer på dem begge, men forhindrer ikke Pia i
at indlede en risikabel affære med en farlig mand, der slår benene
væk under hende. Kriminalbetjent Lars Andersen får ansvaret for at
opklare det voldsomme mord på en bankmand, men selv om den

likvideredevar ansat i samme bank, som blev røvet kort forinden, er
der meget få spor at gå efter. Som leder af en ny afdeling med

mangel på ansatte og Pia på holdet, giver det Lars nogle
udfordringer.Og bedst som Lars tror, han kan vinde Pia tilbage,
møder hun en en forblændende udlænding, der vækker fortidens

dæmoner til live. Anden bog i serien med Pia Holm.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Forblændet&s=dkbooks

