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BESKRIVNING

Sonja och Daniel flyr Sverige för att leva ett annat liv. De köper en vingård vid en flod, i den del av
Europa som en gång kallades Sudetenland. Gården har stått övergiven i decennier, vinfälten är övervuxna.
När Daniel slår upp en igenmurad nedgång till källaren förvandlas livsprojektet till en mardröm, där
sanningen ligger farligt nära döden. Snart blir Sonja medveten om varför huset saknar speglar.TOVE
ALSTERDAL har i många år hyllats som en av Sveriges främsta kriminalförfattare. Hennes böcker är
prisbelönta i flera länder och ges sammanlagt ut på tjugo språk. Blindtunnel är hennes femte, fristående
spänningsroman. "Få kan berätta som Tove Alsterdal. Hon har ett helt eget språk och en vardaglighet i
tonfallet, och berättar om människor som inte är renodlat goda eller onda, det är mänskligt och just därför
nästan mer skrämmande: alla kan begå onda handlingar och alla kan ha avgörande hemligheter."Lotta
Olsson, Dagens Nyheter"Romanläsaren får, alltmer andfådd, uppleva att nedtystade dolda berättelser ur
historien och ur människornas inre kommer att lyftas fram i ljuset på det sätt som författaren Tove
Alsterdal gör som få andra. Drivet, känsligt, mästerligt."Lena Kjersén Edman, Västerbottens-Kuriren"En
allmänbildande och fördjupande deckare"Malin Krutmeijer, Aftonbladet"Blindtunnel är en roman om en
tid, en epok och en historia. Men också både spännande och gripande, det är ju Tove Alsterdal som skrivit
den, vilket är en garanti för kvalitet även i det avseendet."Mats Palmquist, Smålandsposten"Blindtunnel är
en fascinerande och originell bladvändare."Christine Karlsson, BTJ "Tove Alsterdals Blindtunnel är både
spännande och gripande."Ystads Allehanda "Tove Alsterdal tillhör landets absoluta elit inom genren
kriminalromaner, kanske är hon den allra bästa."Dast Magazine"Hon är Sveriges John le Carré." Åsa
Larsson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Blindtunnel - Biblioteken i Vänersborg

Blindtunnel av Alsterdal, Tove: Daniel har förändrats sedan han förlorade jobbet. Desperat flyr han in i
husannonser, allt längre bort. En dag hittar han en ...

Blindtunnel - Tove Alsterdal - Bok (9789177797371) | Bokus

Sonja och Daniel flyr Sverige för att leva ett annat liv. De köper en vingård vid en flod, i den del av
Europa som en gång kallades Sudetenland. Gården har

Blindtunnel - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet

Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sök Sök
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BLINDTUNNEL

https://www.bo-fi.club/?p=BLINDTUNNEL&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BLINDTUNNEL&ln=se
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