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Fällan Tord Hubert Hent PDF Utslängd till synes mitt i ingenstans i den svenska naturen ligger paradiset på
jorden. Älvdalen är bland det vackraste besökarna någonsin har sett, en perfekt plats för några dagars

avkoppling. De är alla där av olika anledningar, men snart går det upp för dem att något står fel till. Några av
besökarna är inte vad de påstår sig vara ... Plötsligt slår fällan igen och de är fångade i en märklig labyrint av
död, tortyr och våld, och utan möjlighet att kontakta omvärlden. För att överleva måste de samarbeta, men det
visar sig snart att många av dem har ett förflutet, ett mörkt och farligt förgånget som kan komma att riskera

allt ...

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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