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BESKRIVNING

"Under den första halvtimmen sa han inte ett ord.Det gjorde inte hon heller. De satt bredvid varandra i
framsätet som två främlingar som vet med sig att de inte har någonting att säga varandra. Inte ens ett
gemensamt språk att uttrycka banala artighetsfraser på.Kanske var det lika bra. Hon hade inte funderat på
om de skulle ha någonting att tala om, men när hon nu började tänka på det kändes det snart som en
omöjlighet. Efter alla dessa år fanns det inget att tillägga.Tiden hade gjort varken till eller ifrån. Det var
som det var.Som det blivit den där natten i juli för sexton år sedan. Orubbligt och fastlagt en gång för
alla."Vad har hänt med Mikaela Lijphart? Och vad har hänt med hennes far? Efter att ha träffat varandra
för första gången på sexton år är de båda spårlöst försvunna. Och vem är den döde man som hittats
nergrävd i sanden på badstranden i Lejnice?Två försvinnanden och ett ouppklarat mord: för
kriminalinspektör Ewa Moreno blir kärlekssemestern inte riktigt vad hon tänkt sig. Inga fjorton lata dagar
vid havet. Istället får hon ta på sig uppgiften att försöka reda ut den härva av oklarheter och halvsanningar
som hon plötsligt konfronteras med. Vad var det som hände med skolflickan Winnie Maas sexton år
tidigare?Ewa Morenos fall, en roman där våldsyttringar skärskådas ur ett övervägande kvinnligt
perspektiv, är den åttonde, fristående delen i Håkan Nessers framgångsrika kriminalserie om poliserna i
Maardam.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ewa Morenos fall - Håkan Nesser - Bok | Akademibokhandeln

Köp Ewa Morenos fall. "Under den första halvtimmen sa han inte ett ord.Det gjorde inte hon heller. De
satt bredvid varandra i framsätet ...

Bok, Ewa Morenos fall, Håkan Nesser, Inbu.. (338475243) � Sellpy på Tradera

"Under den första halvtimmen sa han inte ett ord. Det gjorde inte hon heller. De satt bredvid varandra i
framsätet som två främlingar som vet med sig att de inte ...

Ewa Morenos fall - Håkan Nesser - Äänikirja - Elisa Kirja

Pris: 51 kr. E-bok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Ewa Morenos fall av Håkan Nesser (ISBN
9789143504613) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser ...
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