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NOMINERAD TILL ÅRETS BÄSTA KRIMINALROMANFörsta boken efter populära Hammarbyserien är en
psykologisk thriller med gastkramande intrig och fullständigt oväntade vändningar.Ett otroget kärlekspar
sätter sig i bilen för att hitta en avskild mötesplats. En ung, vilsen kvinna får oväntat lift av en främling. En
man kör för fort på de snötäckta vägarna. Alla inblandade har passerat samma ravin. Men bara en har kört
någon av vägen, bara en har lämnat någon att dö. Från att inte ha känt till varandra knyts de samman av en
eskalerande våldsspiral, och fastän ingen av dem känner till hela bilden är det ändå någon som vet tillräckligt
för att berätta historien. Det som göms i snö är en oförutsägbar psykologisk thriller, där ingenting är vad det
ger sig ut för att vara. Skuld, hat och destruktivitet är det bränsle som driver berättelsen framåt, och i fjärran

hägrar hämndens ljuva eufori.CARIN GERHARDSEN är matematikern som bygger mordgåtor likt
ekvationer.
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Som Göms I Snö Trailer

Han får til opgave at danne et team der skal genåbne uopklarede sager men må tage til takke med to
tredjerangs politifolk der tilmed hader hinanden. Police detective Peter Wendel leads a cold case group. Scéná
televizní série Det som göms i snö To co se skrývá ve snhu napsal Hans Jörnlind Aron Levander a Leif GW
Persson a seriál vysílala védská televize na podzim roku 2018. Stream adfree or purchase. Det som göms i snö
är en svensk dramaserie från 2018 i regi av KjellÅke Andersson och Lisa Farzaneh med Robert Gustafsson i
huvudrollen. Based on an original idea by Leif GW Persson one of Swedens most recognized criminologists.

Alternatieve titel The Truth Will Out. Det mesta talar för att det rör sig om ett självmord och en
olyckshändelse. Se Det som göms i snö och fler av de bästa serierna online på Viaplay. After a long sick leave
and recovery police detective Peter Wendel is back on duty. The first book after the Hammarbyseries is a

psychological thriller with a thrilling story and chocking twists.
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