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Lysande spår Peter Lood Hent PDF "Dockan placerad, likt en människa, på en stol. Vilket makabert jävla
skämt! Åke signalerar en gång, kliver av dödmansgreppet samtidigt som han ser att dockan rör på sig."

Amanda Colt är en ung polis som ingår i det team vid Malmöpolisen som utreder en serie brutala mord.
Utredningen leder Amanda och hennes kollegor till en lokverkstad och den våldsamma gruppen

drogsmugglare som går under namnet De fyras gäng. Lysande spår är Peter Loods debutroman och den första
delen i den spännande Infrastrukturserien.

Peter Lood bor med sin familj i Eskilstuna. Han är utbildad till maskiningenjör och arbetar som konsult inom
management hos Trafikverket. Det är härifrån han hämtat inspiration till den uppskattade Infrastrukturserien.

Järnväg, väg, sjöfart och flyg är de fyra sorters transport som förekommer i Infrastrukturserien – en serie
kriminalromaner fylld med intressanta karaktärer och mörka intriger likaväl som bitande samhällskritik.

 

"Dockan placerad, likt en människa, på en stol. Vilket makabert jävla
skämt! Åke signalerar en gång, kliver av dödmansgreppet samtidigt

som han ser att dockan rör på sig."

Amanda Colt är en ung polis som ingår i det team vid Malmöpolisen
som utreder en serie brutala mord. Utredningen leder Amanda och
hennes kollegor till en lokverkstad och den våldsamma gruppen

drogsmugglare som går under namnet De fyras gäng. Lysande spår är
Peter Loods debutroman och den första delen i den spännande

Infrastrukturserien.

Peter Lood bor med sin familj i Eskilstuna. Han är utbildad till
maskiningenjör och arbetar som konsult inom management hos
Trafikverket. Det är härifrån han hämtat inspiration till den

uppskattade Infrastrukturserien.

Järnväg, väg, sjöfart och flyg är de fyra sorters transport som
förekommer i Infrastrukturserien – en serie kriminalromaner fylld
med intressanta karaktärer och mörka intriger likaväl som bitande

samhällskritik.
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