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BESKRIVNING

Havet stormar bland klipporna på Fair Isle, den minsta av Shetlandsöarna. Polisen Jimmy Perez har precis
återvänt hem för att presentera sin fästmö Fran för föräldrarna.På ön finns också en fågelstation med en
kvinnlig föreståndare, hennes familj, en kokerska och ett antal besökande ornitologer. Efter en
förlovningsfest för Perez och Fran hittas föreståndaren brutalt knivmördad, med håret fullt av fjädrar. Vid
första anblicken verkar ett klassiskt triangeldrama ligga bakom mordet, men det visar sig att fler på ön bär
på hemligheter. När ett till brott inträffar vet Jimmy att han måste arbeta snabbt. De tilltagande
höststormarna isolerar öborna från omvärlden och en av dem är en mördare som kan slå till när som
helst.Blå gryning är en klassisk brittisk spänningsroman av högsta klass och den sista, fristående delen i
Shetlandskvartetten av Ann Cleeves. Hon har hyllats för sina trovärdiga personteckningar, fantastiska
miljöskildringar och originella intriger. Cleeves belönades med prestigefyllda Duncan Lawrie Dagger för
bästa engelska kriminalroman för Svart som natten (2007), en bok som också nominerades till Martin
Beck Award av Svenska Deckarakademien.Översättare: Jan Järnebrand
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Första hösten - blå gryning - Böcker - CDON.COM

Lyssna Du äventyrarledare - funderar du på vilket läger du ska skicka dina scouter på i sommar? Det gör
inte vi i planeringsteamet för Blå Gry

Blå gryning av Ann Cleeves - LitteraturMagazinet

Pris: 54 kr. pocket, 2011. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Blå gryning av Ann Cleeves (ISBN
9789174291582) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Cleeves ann - blå gryning - (storpocket) - böcker - Ginza.se

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Tierp för att reservera denna titel. Logga in för att göra din
reservation
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Blå gryning

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