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Dagen efter studenten hittas artonåriga Tindra Edvinsson knivskuren till döds på utsiktsplatsen Köpmanberget.
Mordet påminner om ett fall för tjugo år sedan då en ung kvinna försvann spårlöst från sin studentfest.
Kriminalinspektör Johan Rokka kopplas in på mordet. Men det väcker plågsamma minnen till liv - den
försvunna kvinnan var hans ungdomskärlek Fanny - och parallellt med utredningen börjar han nysta i det
gamla fallet. Snart kommer Rokka i kontakt med den grovt kriminella världen och plötsligt står han återigen
öga mot öga med en person han helst av allt velat glömma. Hur långt ska han behöva gå för att lämna sitt
tidigare liv bakom sig för gott? Springpojken är andra boken i serien Morden i Hudiksvall. --- Gabriella
Ullberg Westin är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall. Tidigare bodde hon i Italien där hon arbetade som
fotomodell. Idag lever hon i Stockholm med sin familj och är verksam inom kommunikation. Springpojken är
hennes andra bok och uppföljaren till debutromanen Ensamfjäril.
uk. Retweet. & Karlsson, T. Upplagd av Springpojken kl.
Skickas inom 1‑3 vardagar. Joel Christoffersson hade själv tävlat i gokart,. Sök i den här bloggen. Igång
igen efter mental meltdown. På spaning efter springpojken. Más competiciones Hos oss finner Du tips &
skötselråd för att lyckas bättre med blommor & trädgård. More Competitions The Runner (Springpojken)
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Barnboksbloggen. com Dagen efter studenten hittas artonåriga Tindra Edvinsson knivskuren till döds på
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