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Den omänskliga faktorn Tord Hubert Hent PDF Bara en liten droppe mot naken hud. Det var det enda som
krävdes för att ta död på en människa ...

Peter Ross klarar sig helskinnad genom ett terrorattentat. Men det är på håret att han stryker med. Flera
människor dör och Peter Ross lever kvar med skulden att han skulle kunna ha gjort något. För det var inte
naturligt det som hände. På sin jakt efter gärningsmannen träffar han Flavia, en vacker journalist som

bestämmer sig för att hjälpa honom hitta den skyldige. Men det visar sig snart vara mycket mer invecklat än
vad Ross någonsin skulle kunnat föreställa sig, och att skulden förgrenar sig långt upp i samhällspyramiden ...

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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