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Paradiset Liza Marklund Hent PDF I PARADISET drager en orkan gennem Sverige. Kaos følger i dens spor.
En last med cigaretter til en værdi af halvtreds millioner kroner er forsvundet fra Stockholms Frihavn. To
mænd ligger myrdede på kajen. En ung kvinde, Aida, flygter for at redde sit liv. Paradiset, en stiftelse der
hjælper mennesker, som er truet på livet, bliver Aidas redning. Men flere mord, hvorunder ofrene bliver

torteret, følger. Trådene løber sammen. Intet er, hvad det ser ud til at være. Annika Bengtzon kæmper for at få
fodfæste i sit liv efter kærestens død. Historien om stiftelsen Paradiset bliver hendes chance for at finde

tilbage til livet og arbejdet. I jagten på sandheden møder hun sin kommende mand, Thomas. Til sidst står hun
over for sit livs sværeste valg. PARADISET er den anden roman i Liza Marklunds succesfulde krimiserie om

Annika Bengtzon.
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