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Paganinikontrakten Lars Kepler Hent PDF "Der er mennesker, du ville ønske, du aldrig havde mødt. For din
største drøm kan blive dit værste mareridt. Og visse kontrakter kan ikke brydes. Ikke engang med din egen

død.

En smuk sommerdag findes en ung kvinde død om bord på en sejlbåd, der driver rundt i Stockholms
skærgård. Hendes lunger er fulde af brakvand, men der er ikke spor af vand på liget. Senere samme dag findes

en mand hængt i sin herskabslejlighed på Östermalm. Det ligner selvmord, men omstændighederne er
mystiske. De to dødsfald var forblevet en gåde, hvis ikke kriminalkommissær Joona Linna havde været så

forfærdeligt stædig. Hans uventede opdagelser bliver optakt til en intens forbryderjagt, der blandt andet fører
Linna og hans folk langt ind i den internationale våbenhandels farligste egne.

PAGANINIKONTRAKTEN er efterfølgeren til Lars Keplers internationale krimisucces HYPNOTISØREN.
Lydbogen er indlæst af Thomas Mørk."
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