Fjellgraven
Forfatter:

Michael Hjorthog
Rosenfeldt

Hans

Forlag:

Aschehoug & Co

Serie:

Sebastian Bergman-serien

Originaltittel:

Fjällgraven

Oversatt av:

Syvertsen, Håvard

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

457

ISBN/EAN:

9788203371370

Kategori:

Krim og spenning

Utgivelsesar:

2016

Fjellgraven.pdf
Fjellgraven.epub

To venninner på fottur i Jämtland gjør et makabert funn. En skjeletthånd kommer til syne ved et elveleie og
det viser seg at skrenten skjuler seks lik ¿ to av dem barn.
Rikspolitikommisjonen blir tilkalt. Hele teamet, inkludert Sebastian Bergman, begir seg til Jämtland. Vanja
også. To av likene er et nederlandsk par, de fi re andre en ukjent familie som ingen har meldt savnet. Alt tyder
på at alle har blitt drept og begravet samtidig.
Det er mye som ikke stemmer. Fjellgravens hemmeligheter sitter langt, langt inne.
"Fjellgraven" er tredje bok i serien om den sexmisbrukende og traumatiserte kriminalpsykologen Sebastian
Bergman. Bergman ble øyeblikkelig en stor leserfavoritt. Serien fikk en pangstart med "Mannen som ikke var
morder" (på norsk i 2011), deretter fulgte "Dødens disippel" (på norsk 2012).
Fjellreven Keb Bukse Regular Flere fargevalg. 5 av 5. From: 2 199,-På lager; Slitesterk turbukse med normal
midje og normal passform i G-1000. "Fjellgraven - krim" av Michael Hjorth - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og. To venninner på fottur i det svenske høyfjellet finner et
lik ved et elveleie. Da det lokale politiet kommer til stedet, viser det seg at graven skjuler. Den offisielle

Fjällräven-nettbutikken – oppdag det store sortimentet vårt av friluftslivklær og -utstyr for å forberede deg til
dine eventyr. «Fjellgraven» er tredje bok i serien om den originale kriminalpsykologen og
profileringseksperten Sebastian Bergman, en serie med spennende, stilsikre og. På Fjelltreffen kan du søke
etter turfølge — kanskje for livet? Søk i annonsene nedenfor eller legg ut din egen annonse. Stort utvalg av
jakker og ryggsekker fra Fjällräven. Her finner du det du trenger av utstyr fra Fjällräven. Fri frakt over 1500
nok. Bestill her! Stort utvalg av jakker; vinterjakker, parkas, dunjakker, anorakker m.fl. fra Fjellreven til herre.
Rask levering og fri frakt ved bestillinger over 500kr Hvilken Fjellreven jakken trenger du? En lett og ledig
anorakk, eller en varm parkas eller dunjakke? Bestill din Fjällräven jakke her! Gratis over 1500 kr! Fjellreven
er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre
beskyttelse enn i dag. Dette.

