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Ny spenningsfylt krim fra politietterforskeren Jørn Lier Horst! William Wisting suspenderes og settes selv
under etterforskning mistenkt for å ha fabrikkert bevis. Han var etterforskningsleder i en av landets mest
medieomtalte straffesaker da unge Cecilia Linde ble drept.
Nå, 17 år senere, har det kommet for en dag at bevisene som felte gjerningsmannen var forfalsket. Mediene
værer nytt blod. Wisting har brukt hele sitt yrkesliv på å jakte på forbrytere.
Nå er det han som er byttet, og han må arbeide på egen hånd og i skjul for å finne ut hvem av deres egne som
konstruerte det falske beviset, og hva som egentlig skjedde den gangen. Han får hjelp av journalistdatteren
Line, men også fra svært uventet hold. Så forsvinner en ny, ung kvinne. Det blir starten på et nervepirrende
kappløp.
"Med Jakthundene leverer Jørn Lier Horst en helstøpt roman - hans beste til nå." Svend Einar Hansen,
Østlands-Posten "Jakthundene - kriminalroman" av Jørn Lier Horst - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva
andre mener om. «Jakthundene» åpner i det Wisting får en telefon fra journalistdatteren Line. Hun er stadig
ansatt i VG som krimreporter, og dermed den som kan advare faren mot. Torill Elisabeth Revheims eksemplar
av "Jakthundene - kriminalroman" av Jørn Lier Horst - Se. I Jørn Lier Horsts nye krim, "Jakthundene" er
rollene byttet om: Etterforsker William Wisting er vant til å jakte på forbrytere. Jakthunder.no tilbyr gratis
profilering av hunden din, valpeannonser og rubrikkannonser. Klubber og Foreninger kan legge inn
aktivitetsplan og prøveresultat Kjøp 'Jakthundene, kriminalroman' av Jørn Lier Horst fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet, CD, CD. Jakthundene
(Innbundet) av forfatter Jørn Lier Horst. Krim og spenning.
Pris kr 332 (spar kr 47). Se flere bøker fra Jørn Lier Horst.

Jakthundene (Innbundet) av forfatter Jørn Lier Horst. Krim og spenning. Pris kr 379. Se flere bøker fra Jørn
Lier Horst. Lydbokforlaget er Norges største utgiver av lydbøker. Hør lydbok på nedlastbar mp3-fil eller på
CD.

