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BESKRIVNING

Den tidiga sommarhettan har lamslagit Cypern. Den tillsynes vanliga pensionären Sten Arvidsson hittas
brutalt mördad ute i ödemarken en tidig morgon i juni. Några dagar senare hittas den aktade
fastighetsmagnaten Karl Hofvensköld flytandes i Coral Bay kommuns vattenreservoar och uppståndelsen
blir stor. Vem har torterat svenskarna och varför har de mördats just på Cypern? Kriminalinspektör Nikki
Swahn får i uppgift att tillsammans med polisen i Coral Bay lösa morden samtidigt som hon även måste
stötta sin vännina vars man plötsligt försvinner.När ytterligare ett mord uppdagas börjar tiden bli knapp
och spåren leder till den cypriotiska maffian.Helena Andersons debutroman Blå Blå Ögon är en deckare
som tar läsaren till varmare breddgrader i en härlig smakrik Medelhavsmiljö samtidigt som det förflutna
kastar mörka skuggor över ön.Helena Anderson bytte ut sitt stressade liv i Göteborg mot lugnet och
harmonin på Cypern för några år sedan. Här bor hon nu tillsammans med sin man och njuter av allt vad
Medelhavet har att ?erbjuda. Blå Blå Ögon är hennes debutroman om Kriminalinspektören Nikki Swahn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

blaa - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Hitta och spara idéer om Blå ögon på Pinterest. | Visa fler idéer om Smink för blå ögon, Blå ögonmakeup
och Lätt makeup.

PDF Blå Blå Ögon PDF bok ladda ner Denise Rudberg

Dansbandsliknande låt, mkt braa! ... Live TV from 60+ channels. No complicated set-up. No cable box
required.

Blåa ögon - familjeliv.se

Min kompis har blåa ögon o sambon te den har bruna. Deras barn har blåa ögon, Brukar inte den bruna
dominera..???
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Blå Blå Ögon

https://www.bo-fi.club/?p=BL%C3%85%20BL%C3%85%20%C3%96GON&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BL%C3%85%20BL%C3%85%20%C3%96GON&ln=se
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