
I skyggen af Sadd 2
Hent bøger PDF

Gretelise Holm

I skyggen af Sadd 2 Gretelise Holm Hent PDF Forlaget skriver: Dyster krimi-noir-roman om mord, magt og
penge skrevet af Agnete Friis, Gretelise Holm,

Lars Kjædegaard og Steen Langstrup.

Vi er tilbage i Byen, ti år senere. Penge kan købe alt, og ingen spørger, hvor de kommer fra,
sålænge der er nok af dem. Jimmy Sadd er nu en respekteret forretningsmand, der færdes i Byens bedste
kredse. Men der foregår stadig mange lyssky ting i hans skygge. De fleste forstår han at udnytte til eget

bedste. Andre kan slå ham ihjel.

Hvor den stærkes ret til at udnytte den svage er lov, er intet farligere end kærlighed.

Mød en død ministerkone i et badekar, en stuepige med ar på sjælen, en karriereskabende sag om mord og
ægte kærlighed, hvor man mindst venter det.

Mød en cool Agnete Friis, en engageret Gretelise Holm, en musikalsk Lars Kjædegaard og en kynisk Steen
Langstrup.

Alt i en og samme roman.

 

 

Forlaget skriver: Dyster krimi-noir-roman om mord, magt og penge
skrevet af Agnete Friis, Gretelise Holm,
Lars Kjædegaard og Steen Langstrup.

Vi er tilbage i Byen, ti år senere. Penge kan købe alt, og ingen
spørger, hvor de kommer fra,

sålænge der er nok af dem. Jimmy Sadd er nu en respekteret
forretningsmand, der færdes i Byens bedste kredse. Men der foregår
stadig mange lyssky ting i hans skygge. De fleste forstår han at

udnytte til eget bedste. Andre kan slå ham ihjel.

Hvor den stærkes ret til at udnytte den svage er lov, er intet farligere
end kærlighed.

Mød en død ministerkone i et badekar, en stuepige med ar på sjælen,
en karriereskabende sag om mord og ægte kærlighed, hvor man

mindst venter det.

Mød en cool Agnete Friis, en engageret Gretelise Holm, en
musikalsk Lars Kjædegaard og en kynisk Steen Langstrup.

Alt i en og samme roman.



 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=I skyggen af Sadd 2&s=dkbooks

