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Tinka Ullbro: Löftet

Paola arbetar som barnpsykolog för rättsväsendet i Göteborg.
Hon förhör och behandlar barn som har blivit offer för brott.
Efter trettio år i yrket trodde hon att hon sett det mesta, ändå
blir hon chockad när hon möter Adrian. Han är fem år gammal
och har precis sett sin egen pappa försöka slå ihjäl hans mamma.
Pojken är så illa tilltygad inombords att han slutat tala helt och
hållet. I boken får vi följa Adrian, hans lillasyster Mathilda och
deras mamma Annika, som tillsammans har varit nere i helvetet
och vänt, och nu försöker kämpa sig tillbaka till verkligheten
igen. Detta är första boken i en serie om barnpsykologen Paola.
Historien är helt fiktiv även om vissa av detaljerna tyvärr är

sanna. Tinka Ullbro, är 36 år och jobbar som
marknadsföringschef för ett internationellt kosmetikabolag. För
tillfället är hon tjänstledig för att satsa helhjärtat på skrivandet

samtidigt som hon jobbar ideellt för en kvinnojour.
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Snedtändning är berättelsen om privatdetektiven och före detta
bankrånaren Kirre. Hur han i Malmö och Köpenhamn

konfronterar yrkesmördare, motorcykelgäng och karnklangare i
jakt på en försvunnen flicka. Hur han själv blir villebråd och

bara hans vänskap med yrkesmördaren Dennis och den
urspårade polisen Finn lyckas hålla sig vid liv. En roman som

uppskattas både av kritikerna och läsarna. " ... Spänningen hålls
oavbrutet på topp... en hårdkokt, väskriven kriminalroman"
Ove G. Svensson Bibliotekstjänst "Ett mycket snabbt tempo
med våldsamma händelser som avlöser varandra och håller en

hög spänningsnivå. Personbeskrivningarna är väl
genomarbetade och intressanta utan att bli överpretentiösa.

Miljöskildringen är utmärkt och skapar stämningar som ledeer
tankarna till de klassiska amerikanska deckarförfattarna . . .
Mycket god underhållning. Göran Antonsson Biblioteksrevy

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Löftet - Snedtändning&s=sebooks

