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Syv år gamle Patrik Øye blir borte på vei hjem fra skolen en av de siste dagene før skoleferien. En uke senere
blir latviske Elna Druzika kjørt ned og drept. Sjåføren stikker av. Elna var kjæreste med isbilsjåføren som
kjørte i distriktet der Patrik forsvant, og hun har blåmerker på kroppen som ikke stammer fra påkjørselen.
Politiførstebetjent Cato Isaksen blir satt på saken. Dette er den sjette romanen om Cato Isaksen.
HONNINGFELLEN. Elna Druzika jobber overtid på cateringkjøkkenet på Alnabru. Samme kveld blir hun
kjørt ned og drept. Hun var kjæreste med isbilsjåføren Wiggo.
Honningfellen er skrevet av Unni Lindell i 2007. Dette er en kriminalroman. Den handler om politibetjent
Cato Isaksens som skal etterforske en typisk hit-and-run, en. Det er sommer og Elena Bukotaite, en litauisk
kvinne som jobber på en iskremfabrikk, blir påkjørt og dør. Sjåføren stikker fra åstedet.
Etterforsker Cato. Honningfellen 2:3 - Sesong 1. Norsk krimserie etter Unni Lindells roman "Honningfellen".
Hva er det Elenas kjæreste Wiggo Nyman skjuler for politiet? "Honningfellen" av Unni Lindell - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell. Kjøp 'Honningfellen' av Unni Lindell fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok, Heftet, Heftet, CD
9788203197703 Norsk krimserie etter Unni Lindells roman "Honningfellen". Hvor er lille Patrick Øye, og har
Wiggo Nyman noe med drapet og forsvinningen å gjøre? Og ennå vet ikke. HONNINGFELLEN;
ORKESTERGRAVEN; NATTSØSTEREN; SØRGEKÅPEN; DRØMMEFANGEREN;
SLANGEBÆREREN; RØDHETTE; Siste kommentarer. Hege til BOKVINTER !…feiring og snart. Unni
Lindell, født 1957, er en av Norges mestselgende forfattere. Kriminalromanene om Cato Isaksen og Marian
Dahle er oversatt til en rekke språk og er solgt i. «Honningfellen» er den sjette boka i Unni Lindells serie om

Cato Isaksen - en intens og nervepirrende historie der understrømmene av noe annet hele tiden dirrer.

