I sandhedens navn
Hent bøger PDF

Viveca Sten
I sandhedens navn Viveca Sten Hent PDF Forlaget skriver:
Det er sommer på Lökholmen, en lille ø ud for Sandholm, hvor en flok børn er samlet på sommerlejr. Men
pludselig forsvinder et barn, og panikken stiger blandt både børn og voksne.
Sagen om det forsvundne barn lander på Thomas Andreassons bord. Han er tilbage i politiet og må lægge sine
bekymringer på hjemmefronten til side og kaste sig ud i en desperat eftersøgning. Er det en bådulykke, en
kidnapning eller et resultatet af mobning, der ligger bag barnets forsvinden?
Mens Thomas er involveret i efterforskningen, begynder Nora Linde den sværeste rettergang, hun hidtil har
ført. En direktør har begået underslæb i millionklassen og vil gøre hvad som helst for at undgå en dom.
I sandhedens navn er en fortælling om grådighed og desperation. Og om hvor udsat et menneske - og barn er.
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