Helt til grænsen
ISBN:

9788702138726

Sprog:

Dansk

Forlag:

Gyldendal

Forfatter:

Susanne Staun

Udgivet:

7. marts 2013

Kategori:

Krimi & mystik

Helt til grænsen.pdf
Helt til grænsen.epub

Maria Krauses gode ven og kollega, kriminalteknikeren Lille John, begår selvmord. Eller er det en seksuel leg,
der er gået galt? Maria Krause tror ikke på nogen af politiets teorier og begynder at undersøge sagen i al
hemmelighed. Samtidig får hun foruroligende sms’er fra sin chef, Statsobducenten, som nægter at have sendt
dem. Men hvordan kan de ikke være fra ham, når de kommer fra hans mobil? Er det alligevel Statsobducenten,
der af grunde han ikke vil ud med, ser ud til at være på sammenbruddets rand? Og hvem er den Lars, som fuld
af had og fortvivlelse blotlægger sine dybeste frustrationer over for en psykolog? I jagten på svar rejser Krause
fra Odense til Beirut og ender i en liebhaverlejlighed med udsigt over Middelhavet – men det bliver ikke noget
behageligt ophold. HELT TIL GRÆNSEN er tredje og sidste roman i trilogien om retsmedicineren Maria
Krause.
kolonihavehus og anneks. Klik her og køb iPhone SE hos YouSee i dag. FC Barcelona, One Direction,
Celine Dion. Har du en byggegrund, så har vi huset Busrejser til Gardasøen med Sørens Rejser er en
klassiker.
kolonihavehus og anneks. Saml alle til et fælles grin under middagen. FC Barcelona, One Direction, Celine

Dion. Modtag udvalgte, kvalitetstestede og anmeldte vine hver måned. På den første halvdel af turen, følges
vi med 'Skytterne', som velvilligt stiller deres kendskab og erfaring vedr. Beads og Perler til
smykkefremstilling. 2 x overnatning inkl. Chez Bruno er en fransk restaurant med inspiration fra fransk
brasserie, dog med en mere hyggelig og uformel stemning. Vi er passionerede omkring biler, især de mere
specielle af slagsen. Floder som løber ud i havet er sorteret geografisk langs kysten. Rejserne er yderst
eftertragtet blandt vores gæster. Rejserne er yderst eftertragtet blandt vores gæster. Klik her og køb iPhone
SE hos YouSee i dag.

