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Den andres död Tord Hubert Hent PDF Peter Ross är van vid att arbeta konstiga tider. Han är van vid att resa i
jobbet och att ställa folk som gjort fel mot väggen. Han är en journalist, en grävande reporter i klassisk

bemärkelse: han letar upp felen i samhället och gör sitt bästa för att skipa rättvisa.

När ett brutalt massmord begås ger sig Ross in i fallet med huvudet före. Det hela luktar konspiration. Men
snart blir det uppenbart för Ross att han kommer att behöva hjälp för att rättvisan ska segra. Den skyldige står

nämligen att finna väldigt långt upp i samhällspyramiden. Och motivet är enkelt: girighet.

Tord Hubert är en svensk deckarförfattare. Han har varit medlem i Skånska Deckarsällskapet och har blivit
belönad med Expressens Sherlock-pris två gånger. Utöver sina kriminalromaner har han även skrivit böcker

om växter.
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