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Alice Wiklund och Tyler Rimes på Scotland Yard har precis avslutat en omfattande mordutredning.
Rättegången är över, seriemördaren sitter inlåst men det räcker inte för Alice. Trots att hon höll på att bli hans
sjunde offer vill hon få svar på en fråga som ständigt förföljer henne. Kan ondska gå i arv? Alice får kontakt
med Ryan Kendall, seriemördarens tvillingbror. Kommer han att kunna ge henne ett svar? Alice vill gå vidare,
lägga utredningen bakom sig men det är lättare sagt än gjort och när hon hittar ett skelett av ett barn i familjen
Kendalls herrgård, blir det början på en mordutredning som kommer att ta dem trettio år tillbaka i tiden. På
teamets bord hamnar ytterligare en mordutredning, en kvinna har hittats död i ett badkar, strypt. Fallet är
identiskt med mordet på Alices väninna, Ann von Walden, men vad har de gemensamt förutom
tillvägagångssättet? Utredningen tar en oväntad vändning och Alices kollega, Tyler inser att han är
anledningen till att Ann blev mördad. Alice & Co blir indragna i ett dödligt dubbelspel där någon sitter med en
vinnande hand och väntar på nästa giv. Det här är en Print on Demand-utgåva
Vill Du skicka in något till hemsidan så skicka till Logicum@Logicum. Ångrar djupt att jag inte började med
det här för 15-20 år sedan. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig
på något sätt. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges. Ångrar djupt att

jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år
sedan. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20
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Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på något sätt. Tracy ser
framemot sin födelsedag men det blir inte som hon tänkt sig. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i
oktavformat om inte annat anges.
Leyla vet inte hur hon ska få fram pengar för att betala den förstörda brudklänningen. John Thaw spelade
huvudpersonen Endeavour Morse i serien och Kevin Whately spelade hans närmaste man inspektör Lewis. se
Senaste nytt 2017 07 13 Ett oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt
handböcker i skrivandets hantverk, demokrati och folkbildning – … läsdagbok. se Senaste nytt 2017 07 13 Ett
oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets
hantverk, demokrati och folkbildning – … läsdagbok. Bysantinska riket Östromerska riket Βασιλεία τῶν
Ῥωμαίων Basileía tôn Rhōmaíōn Imperium Romanum () Här läggs upp länkar till nyheter från jakttidningar
samt riks- och lokalmedia.

