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BESKRIVNING

Sarah Erroll har jetlag. Det är sen eftermiddagen och hon ligger och sover i sitt gamla flickrum när hon
plötsligt hör ljud från undervåningen. Fast kanske inte? Huset är gammalt och stort, det knakar alltid
någonstans i väggar och golv. Sarah har aldrig gillar att huset ger ljud ifrån sig, så hon brukar sätta på
radion när hon är ensam hemma. Men nu är radion av någon anledning tyst och hon tycker sig höra en
kvinnoröst. Ljudet kommer den här gången från trappan.De är två stycken och de kommer in i hennes rum,
hotfulla, aggressiva, och det är uppenbarligen inget misstag att de är här. Sarah undrar varför de är så arga
och hon är fortfarande sömndrucken när de närmar sig ?Kriminalinspektör Alex Morrow är på sin pappas
begravning när samtalet kommer. En ung kvinna har hittats död och skändad i sitt föräldrahem i ett av
Glasgows mer välbeställda villakvarter. Förutom Sarah Errolls illa tilltygade kropp hittar man sex
miljoner euro i kontanter, fasttejpade under ett bord i köket.När Alex, som är höggravid med tvillingar,
börjar undersöka fallet inser hon att Sarah var en kvinna med många hemligheter. Ingen verkar egentligen
ha känt henne och hon levde ett dubbelliv som skulle ha chockat omgivningen. Ett egendomligt
sammanträffande är hennes koppling till den ökände finansmannen Lars Anderson, som bara fyra timmar
före Sarahs död hittats hängd i ett träd utanför sitt hus i Kent ...Tät intrig, trovärdig karaktärsskildring och
Glasgows speciella atmosfär ? Denis Minas andra bok om Alex Morrow bjuder på en skickligt iscensatt
kriminalhistoria.Översättare: Boel Unnerstad,Omslagsformgivare: Reklambyrå AB Imperiet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Statistiken talar för en getingsommar - expressen.se

Tät intrig, mästerlig karaktärsskildring och Glasgows speciella atmosfär Sarah Erroll har jetlag. Det är sen
eftermiddagen och hon ligger och sover i sitt gamla ...

Getingsommar - Denise Mina - böcker (9789137152141) | Adlibris Bokhandel

Det är, för undertecknad, en riktig getingsommar i form av en totalknarkning med just det bandet! Jag vete
fasen hur det gick till, ...

Allt du behöver veta om getingstick | Hälsoliv

Getingsommar 2018: Är getingsticket farligt? Vad gör jag om jag blir stucken? Hur lindrar jag bettet?
Här är allt du behöver veta om getingstick.
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