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Albanens arv Rolf Rådén Hent PDF Sigge står vid ett vägskäl, tyngd av sorg efter systerns självmord. För att
fundera ut sitt nästa steg beger han sig på en resa med sin motorcykel. Norrlandskusten upp, inlandsvägen

ner, det är planen. Bakom sig lämnar han osunt leverne och dåliga vanor. Medelåldern gör sig påmind, liksom
skulden över sveket mot den enda han aldrig skulle ha svikit. Sigge tvingas att göra upp med sitt brutala

förflutna.

Utmed Vindelälven träffar Sigge Ami som oroligt väntar på sin försvunne bror. På hennes illa medfarna gård
knyts ett band mellan de bägge som prövas när pengar, våld och syskonkärlek kommer emellan. Samtidigt

slavar en illegal flykting åt en knarklangare i byn Fårhäll – och ett brutalt mc-gäng rullar in ...

Rolf Rådén är en svensk författare som fängslat läsare med sina spänningsromaner, som beskriver Sveriges
undre värld med en sällan skådad skärpa.

 

Sigge står vid ett vägskäl, tyngd av sorg efter systerns självmord. För
att fundera ut sitt nästa steg beger han sig på en resa med sin

motorcykel. Norrlandskusten upp, inlandsvägen ner, det är planen.
Bakom sig lämnar han osunt leverne och dåliga vanor. Medelåldern
gör sig påmind, liksom skulden över sveket mot den enda han aldrig
skulle ha svikit. Sigge tvingas att göra upp med sitt brutala förflutna.

Utmed Vindelälven träffar Sigge Ami som oroligt väntar på sin
försvunne bror. På hennes illa medfarna gård knyts ett band mellan
de bägge som prövas när pengar, våld och syskonkärlek kommer

emellan. Samtidigt slavar en illegal flykting åt en knarklangare i byn
Fårhäll – och ett brutalt mc-gäng rullar in ...

Rolf Rådén är en svensk författare som fängslat läsare med sina
spänningsromaner, som beskriver Sveriges undre värld med en sällan

skådad skärpa.
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