
Demoner från himlen
Hent bøger PDF

Jan Linders

Demoner från himlen Jan Linders Hent PDF "Inte trettio meter från den vilande unge seglaren låg en
ondskefull mördare och vaktade på sitt offer. Med mord i håg låg en galning gömd i ett snår och bevakade

den unge seglaren i blå badbyxor... En galning - men en som visste vad han gjorde. En som gjort det förr och
var beredd att göra det igen."

Landsortsjuristen Thomas Eriksson är femtiotvå år gammal, skild, och ständigt på ett miserabelt humör.
Dagarna under den heta sommarsolen är för varma, och på nätterna ger mardrömmarna honom ingen ro.

Eriksson är på toppen av sin karriär, men han kan inte få ro i sinnet. Det verkar som att han sakta börjar tappa
förståndet, men hur kan man vara säker på att de monster man ser inte är verkliga?

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i
omöjliga mysterier och faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som bakgrund.

 

"Inte trettio meter från den vilande unge seglaren låg en ondskefull
mördare och vaktade på sitt offer. Med mord i håg låg en galning

gömd i ett snår och bevakade den unge seglaren i blå badbyxor... En
galning - men en som visste vad han gjorde. En som gjort det förr

och var beredd att göra det igen."

Landsortsjuristen Thomas Eriksson är femtiotvå år gammal, skild,
och ständigt på ett miserabelt humör. Dagarna under den heta
sommarsolen är för varma, och på nätterna ger mardrömmarna

honom ingen ro. Eriksson är på toppen av sin karriär, men han kan
inte få ro i sinnet. Det verkar som att han sakta börjar tappa

förståndet, men hur kan man vara säker på att de monster man ser
inte är verkliga?

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans
hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i omöjliga mysterier och
faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som

bakgrund.
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