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Blodörn Craig Russell boken PDF ”Handlingen pulserar framåt” SydsvenskanNi har sett vad jag kan

åstadkomma. Det är nu min heliga plikt att fortsätta, precis som det är er plikt att stoppa mig. Det kommer att
ta lång tid för er att hitta mig, Fabel.Två kvinnor har blivit mördade, offer för den bestialiska vikingariten
blodörn. Risken är stor för att fler offer kommer att skördas. Kriminalkommissarie Fabel på Hamburgs
mordkommission har inga andra ledtrådar än kryptiska mejl från någon som kallar sig Son of Sven och
upplyser honom om nästa offer – när det redan är för sent.Hur ska Fabel och hans kolleger kunna hitta en

mördare som inte lämnar några spår efter sig och vars offer verkar slumpmässigt utvalda? Snart står det klart
att motivet är mycket mer ondskefullt än någon av dem kunnat ana. Fabel påbörjar en skrämmande resa in i
de mörkaste skrymslena av en människas själ …Craig Russell föddes i Skottland 1956. Blodörn är den första

thrillern i en serie om kriminalkommissarie Fabel på Hamburgs mordkommission.
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