
Næsten død mand
Hent bøger PDF

Åke Edwardson

Næsten død mand Åke Edwardson Hent PDF Forlaget skriver: Med Næsten død mand har Åke Edwardson
skrevet niende og næstsidste roman i sin roste krimiserie om kriminalkommissær Erik Winter. 

 
Det er Indian Summer i Sverige. Med lange, smukke dage. En gangster, en politiker, en forfatter, en helt

almindelig svensk borger og en politimand, der plages af tvivl og en voldsom hovedpine krydser hinandens
veje. Hvad har de tilfældes?  

En aften finder politiet en forladt bil med motoren kørende på en bro i Göteborg. I passagersædets ryg
opdager man et hul. Det ligner et skudhul. Inden længe står man med et lig. Et mord er blevet begået og man

er bange for, at der vil komme flere.  
I denne puslespilsroman må kriminalkommissær Winter søge tilbage i tiden for at finde svar. Nærmere
bestemt til en sommerkoloni i skærgården, hvor en pige forsvandt under mystiske omstændigheder. 
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