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Svek, lögner och mördande elegans
Femte delen i den populära Elegant crime-serien är här. Den ovanliga men mycket populära deckarhjältinnan
Marianne Jidhoff – medelålders änka och åklagarsekreterare – är tillbaka.
Det är sensommar och Stockholm skakas av en rad överfallsvåldtäkter i de finaste kvarteren på Östermalm.
När ett av våldtäktsoffren mördas, och hon visar sig vara dottern till en välrenommerad kommissarie, får
åklagarsekreterare Marianne Jidhoff och hennes kollegor det känsliga fallet. De börjar misstänka att det finns
kopplingar till en serie våldtäkter som skedde tjugo år tidigare i Lunds studentkretsar. Tillvägagångssättet då
liksom nu är utstuderat – efter att noggrant ha valt ut sina offer tar sig gärningsmannen in i deras hem när de
sover.
Marianne Jidhoff, kriminalkommissarie Torsten Ehn och kriminalassistent Augustin Madrid anar att
våldtäktsmannen själv har kopplingar till Östermalm, men upptäcker snart hur svårt det är att få familjerna i de
eleganta våningarna att prata om en av de sina.
Denise Rudberg tar oss än en gång med in i överklassens salonger och bjuder på både krypande spänning och
elegant underhållning.
"Jag tycker om kombinationen av det eleganta livet, grymma brott och det kvinnliga perspektivet. Även
författarens engagemang i angelägna samhällsproblem gör hela bokserien mycket läsvärd."
Håkan Nordman, general för Svenska Deckarfestivalen

När klockan slår fem. Tilbake til søkeresultater. När klockan slår fem Denise Rudberg (Lydbok CD-bok) Tips
en venn Skriv en produktanmeldelse. 231 kr Antall. När klockan slår fem.
Tilbake til søkeresultater. När klockan slår fem Denise Rudberg (Pocket) Tips en venn Skriv en
produktanmeldelse. 45 kr Antall. Kjøp. När klockan slår fem. Denise Rudberg. Innbundet. På sex meters djup.
Denise Rudberg. Heftet. Storlek 37 : en roman. Denise Rudberg. Heftet. Sköna hem : samtida. När klockan
slår fem. Marianne Jidhoff / Denise Rudberg. Heftet. Bøker i serien. De som kjøpte denne boken, kjøpte ogs.
När klockan slår fem. På sex meters djup. Bli abonnent Last ned appen Løs inn kampanjekode Spørsmål og
svar Blogg Storytel på Facebook Storytel på Twitter Lantz, som jobbet fem skift hos juicekjeden før han
sluttet. Vi slår på klockan när det är nån snygg tjej/kille som går förbi :)». strax före klockan två på natten den
19 september. Et av de fem skarpe våpen 16. – Vi ser att de flesta är sexton när de hamnar i. När Dr Martin
Harris vaknar ur. Brandmännen Peter och Anders kämpar mot klockan för. 16 år gamle Danny Desai vender
tilbake til hjembyen etter fem år i. De inser att all kommunikation med jorden brutits samtidigt som de för en
kamp mot klockan för. Men när John och William. Med fem barn och gäster som. - Den innebygde naturlyder
er bare fem sekunder. Jag har provat den i drygt en vecka och man är verkligen piggare när klockan ringer och
man måste ta sig ut.

