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Den bestselgende svenske krimforfatteren Stefan Ahnhems bøker utgis i 20 land. Den stadig mer populære
etterforskeren Fabian Risk er tilbake, i en intens jakt på en iskald drapsmann.

Fabian Risk og teamet hans kjemper mot klokken i en etterforskning der ingenting viser seg å være slik det
skal. Han begynner å tvile på sine egne vurderinger, og finner de ikke løsningen kommer snart neste offer til å
havne i fryseren.
En bil kjører over kaikanten i Helsingborgs havn etter en voldsom biljakt. Alt tyder på at det var en ulykke,
men når føreren, en it-entreprenør som har blitt steinrik på mobilspill, obduseres, viser det seg at han alt har
vært død i to måneder, i nedfryst tilstand.
Det er vår og nesten to år har gått siden hendelsene i «Offer uten ansikt». I Helsingborgs kriminalavdeling har
det vært uvanlig stille. Fabian Risk har kunnet bruke det meste av tiden sin på å lappe sammen familien.
Selv om verken han eller kollegene neppe ville sagt det høyt så begynner de å kjede seg. Når den merkelige
saken med den nedfryste millionæren havner på bordet deres kjenner alle det samme: Endelig skjer det noe.
Like over sundet har Dunja Hougaard blitt nødt til å ta på seg uniformen igjen, i sin nye jobb som ordenspoliti
i Helsingør. Når en hjemløs blir mishandlet til døde klarer hun ikke å la være å sette i gang en egen
etterforskning. Sporene leder snart til Helsingborg.
Kjøp 'Atten grader minus' av Stefan Ahnhem fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater

tilgjengelige: Innbundet, E-bok, CD 9788203371707 "Atten grader minus" av Stefan Ahnhem - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og.
Fakta Produsert av: LBF Serie: Fabian Risk Først utgitt: 30.01.2017 Originaltittel: Arton grader minus
Spilletid: 13:43:46 Antall CDer: 11 ISBN CD: 9788242172990 I utgangspunktet tyder alt på at utforkjøringen
var en ulykke. Det er først når føreren blir obdusert at alarmklokkene ringer. Føreren var en it. Atten grader
minus (Innbundet) av forfatter Stefan Ahnhem. Krim og spenning. Pris kr 350 (spar kr 49). Se flere bøker fra
Stefan Ahnhem. Atten grader minus (Lydbok-CD) av forfatter Stefan Ahnhem. Lydbøker voksne. Pris kr 350
(spar kr 49). Se flere bøker fra Stefan Ahnhem. BOKeksperten.no er en bokhandel på nett som tilbyr deg det
beste utvalget av bøker til gode priser. Vi har raskt levering, god service og setter kunden i fokus. Atten grader
minus (Innbundet) av forfatter Stefan Ahnhem. Krim og spenning. Pris kr 350 (spar kr 49). Se flere bøker fra
Stefan Ahnhem. Atten grader minus (Ebok) av forfatter Stefan Ahnhem. Krim og spenning. Pris kr 199.
Se flere bøker fra Stefan Ahnhem. Vår pris 174,-. Den bestselgende svenske krimforfatteren Stefan Ahnhems
bøker utgis i 20 land.
Den stadig mer populære etterforskeren Fabian Risk er tilbake, i en.

