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Året är 2002. Stockholm har börjat återhämta sig efter 90-talets IT-krasch och ekonomin ser ljusare ut. På
krogen träffar Mikael Lotta och strax påbörjar de sin gemensamma bostadskarriär. De följande åren flyttar de
från lägenhet till lägenhet, allteftersom lånen ökar. Inga moln finns på den klarblå bostadshimlen, och Mikael
börjar spekulera i nybyggda lägenheter som en säker investering. Men när bostadspriserna slutar stiga och
marknaden för nya lägenheter fryser ihop blir Mikaels fall hårt och brutalt. På samhällets botten är det ingen
som lyssnar, så när Mikael snappar upp ett rykte att någon i hans närhet hotas, får han inget gehör. Ensam och
desperat skaffar han en pistol och sätter sin egen plan i verket, men snart dras han in en våldsspiral som blir

allt svårare att stoppa. Fallet är en thriller om sociala orättvisor och om hur nära gränsen till personlig
konkurs vi alla faktiskt ligger. Den är Wilderängs första helt fristående bok.
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Fallet är Lars Wilderängs åttonde roman. Join ChickfilA One.Earn points with every qualifying purchase.
They are FalletGourron FalletPrévostat FalletCrouzet and Fallet M. 4.7 out of 5 . See all formats and editions

Hide other formats and editions. Fun Facts about the name Fallet. The ChickfilA App is not presently
accepted at ChickfilA Express and ChickfilA licensed locations such as those in airports and college

campuses. Where do I stream Fallet online? Fallet is available for streaming on both individual episodes and
full seasons. Pray for a second season. Der han også vokste opp. In 1840 there was 1 Fallet family living in

Illinois. Fallet? Join over one million U.S. Switzerland.
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