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Två år efter explosionerna som dödade Pulverlands gamla boss lever föräldralöse Marco Ahlin ensam i
Pulverland, på jakt efter ledtrådar kring vad som hände den försvunne Filip Steen. Sökandet tar honom till ett
hus på Myrgatan, där fyra personer lever ett märkligt liv med helt egna åsikter om rätt och fel ...
HITTEGODS är den åttonde delen i Kim Olins spännande Pulverlandserie, nu med en ny huvudperson som i
sitt sökande dras allt längre in i en sluten värld av brott och svindlerier.
Röster om Pulverlandserien: "Det här är hårdkokt action så att man ryser ända in i benmärgen. Mycket bra
och våldsamt spännande." Frids bokrecensioner "Närmare tv-serier (som The Wire) kommer man knappast i
ungdomsbokväg." Bokfreak
Har du glömt något ombord på tåget. Upphittat i Sverige Hittegods.
Hittegods. Det er selskapet som er kjørte bussen du reiste med. Københavns Auktioner sælger hittegods og
kostervarer for politikredse på Sjælland. För att översätta den här sidan, välj önskat språk i listan nedan:
Glömde du något på tåget. Varje dag hittar vi kvarglömda saker på SJs tåg och vi vill gärna att föremålen
hittar sin ägare igen. Det er selskapet som er kjørte bussen du reiste med.
Forud for auktionen fotoregistrerer vi alle katalognumre, således. Här hittar du allt du kan behöva efter

resan. se. Want to know more about Falcon.
Varje dag kommer cirka 300 föremål till vår hittegodsavdelning på Klara östra kyrkogata i centrala
Stockholm. När det gäller pass/ID och plånböcker. Har du glömt något ombord på tåget. io.
Hittegods. Varje dag hittar vi kvarglömda saker på SJs tåg och vi vill gärna att föremålen hittar sin ägare
igen. Du kan även söka efter kvarglömda föremål online.

