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En väska med 20 miljoner kronor som hamnar i orätta händer. En 15-årig flicka som försvinner från sitt hem
och blir indragen i prostitution. En allsvensk fotbollsdomare som utpressas att leverera rätt resultat för att hans
förkärlek till unga pojkar inte ska avslöjas. Det är några av historierna i den första delen om polisens jakt på
det kriminella nätverk som styrs av den före detta serbiske krigsförbrytaren Viktor Kadric. I toppen av den
pyramidliknande organisationen finns även Kaptenen och Rådmannen, som har starka kopplingar till det
svenska rättsväsendet. Jakten leds av den hårdföre och okonventionelle kriminalkommissarien Christer
Gustafsson vid den nybildade enheten för särskilda insatser i Stockholm. Till sin hjälp har han åklagare och
poliser som brottas med svåra personliga problem. Polisen står under hårt tryck av följderna av migrationen,
en skenande våldsutveckling och ett allt större utanförskap som sliter sönder samhället.
Gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och sprickan bakom fasaden blottas. Sprickan bakom fasaden är den
första delen i en serie och Leo Fauglis debutroman.
Pris: 155 kr. Julsignering med Leo Faugli. Sprickan bakom fasaden är första delen i en serie som handlar om
polisens jakt på det kriminella nätverk som styrs av den före detta serbiske krigsförbrytaren. Boken utspelar

sig i nutid i ett samhälle där fasaden ser bra ut men där sprickorna bakom den börjar blottas. Fors, Mats: Natt
över Oslo. Fri frakt. Linköping Storgatan. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner. Debuterade i sept 2017
med kriminalthrillern ”Sprickan bakom fasaden” som just nu finns på ca 150.
Sprickan bakom fasaden Prästens lilla flicka Kyldygnet Den döende radiomannen Det andra ansiktet
Marionett 5:e Moseboken Döden kastar långa skuggor Sprickan bakom fasaden är den första delen i en serie
och Leo Fauglis debutroman. Köp Sprickan bakom fasaden av Leo Faugli på Bokus. Man lagar sprickor i
fasaden genom att knacka bort putsbruket ett par centimeter runt sprickan och.
Två noteringar dock: 1. Avancerad sök Sök Under namnet Leo Faugli debuterar chefsåklagaren vid
Linköpings tingsrätt, Pär Andersson med tegelstentjocka romanen “Sprickan bakom fasaden”.
En väska med 20 miljoner kronor som hamnar i orätta händer. Kriminalkommissarie Christer Gustafsson
och hans. 313275. com. Medietyp: E-ljudbok. Ikväll är större delen av restaurangen abonnerad för
författaren Leo Faugli med lansering av boken sprickan bakom fasaden. Boken utspelar sig på flera platser i
världen,. Men bakom den glada fasaden finns en mörk baksida: Gustaf har sökt pyskologhjälp för sina
mentala problem. Leo Faugli Författare och fd chefsåklagare.

