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Lovløst land Håkan Östlundh Hent PDF Fætrene Viktor og Rafael handler diskret med amfetamin over
internettet, og alt går efter planen. Det er lykkedes dem at gemme mange penge væk på en oversøisk konto,
og de har snart nået deres mål, så de kan forlade Gotland for altid sammen med Viktors store kærlighed

Nadja.

Men noget går pludselig helt galt, da deres medsammensvorne bliver fundet myrdet. Nogen ved besked om
deres lyssky forretninger, og drømmen om et sorgløst liv under varme himmelstrøg forvandles til en kamp for

livet på det novemberkolde Gotland.

Fredrik Broman og hans kolleger ved Visby politi har allerede hænderne fulde med opklaringen af en sag om
et lig fundet i det kommunale vandtårn og må nu føre to parallelle efterforskninger. Er de to mordsager

forbundet, og kan de nå at løse dem, inden flere må lade livet?

Lovløst land er en gribende og spændende krimi om at bryde op og starte forfra – uanset prisen.
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