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Tredje och avslutande delen i kriminaltrilogin om Walter Gröhn och Jonna de Brugge.
Kriminalkommissarie Walter Gröhn har inte varit sig lik sedan han blev fråntagen utredningen av de brutala
morden på några av rättsväsendets viktigaste företrädare. Han beslutar sig för att ta semester och resa till
Frankrike för att söka efter svar med hjälp av sina kontakter inom Europol. Även kriminalassistent Jonna de
Brugge har blivit bortkopplad från fallet.
Hon har dessutom en internutredning hängande över sig, förorsakad av att hon förhastat stormade en husvagn
i jakten på den efterlyste Tor Hedman.
I väntan på att internutredningen ska bli klar, fattar Jonna ett ödesdigert beslut. Ett beslut som inte bara
kommer att påverka hennes framtid inom polisen, utan också leda henne in på en mörk väg kantad av
databrott, olagliga undersökningar och en mardrömsliknande jakt där hon tvingas kämpa för sin egen
överlevnad.
Den felande länken är den dramatiska upplösningen på Stefan Tegenfalks uppmärksammade deckartrilogi som
inleddes med Vredens tid och Nirvanaprojektet.

Om Vredens tid:
"( ...)den här fullfjädrade debutthrillern plockar jag utan minsta tvekan in bland ÅRETS BÄSTA BÖCKER."
Iwan Morelius, hedersledamot Svenska Deckarakademin
"Det här är verkligen en rafflande historia"
Yukiko Duke, SVT Gomorron Sverige
"Vredens tid är en väl genomarbetad och maffig debut av Tegenfalk."
Smålänningen
"Tegenfalk har skapat en avancerad intrig där samspelet mellan karaktärerna känns äkta. Rekommenderas
varmt till läsning!"
Torkel Lindquist, Bibliotekstjänst
"Historien är både fyndig och spännande."
DAST Magazine
Om Nirvanaprojektet:
"Tegenfalk skriver som om han inte hade gjort annat än skrivit thrillers."
DAST Magazine
"Spänning längs många parallella spår."
Sydsvenskan
"Jag upprepar i stort vad jag sa om den första delen: En mera spännande thriller får man leta efter ..."
Iwan Morelius, hedersledamot Svenska Deckarakademin
"Tempot är högt och intrigen är spännande och underhållande."
Bibliotekstjänst
Tredje delen och avslutande delen i kriminaltrilogin om Walter Gröhn och Jonna de Brugge.
Kriminalkommissarie Walter Gröhn har inte varit sig lik sedan han blev f.
Den felande länken - Vredens tid - Pianostämmaren Roslund & Hellström: Två soldater Jan Guillou: Men inte
om det gäller din dotter Davis Lagercrantz:. Där är det väl troligast att det är appen som är den felande länken,
men oavsett vilket, om du är ute efter den kopplingen så verkar den högst opålitlig. Den felande länken.
Pianostämmaren. Bli abonnent Last ned appen Løs inn kampanjekode Professoren underslår imidlertid resten
av avsnittet som slutter slik: «Men den felande länken mellan människor och apor låter alltjämt vanta på sig».
Side 19- Hva leser du nå? Andre bøker Ser at det veldig lenge mellom hver gang jeg skriver et innlegg, det var
jo ikke det som var meningen.men nytt år og nye muligheter heter det jo. Whatever happened, she could not
allow them to catch her, nor could a single drop of her blood spill upon the ground. The only sounds were of
her labored breath and. Det har blitt noen nye bokkjøp i det siste, som jeg har hentet inspirasjon til her og der.
Etter at jeg så filmen Argo rett før påske, fikk jeg veldig lyst til å.

