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BESKRIVNING

Måns Ripa utforskar åter miljön i sina gamla jaktmarker i småländska Torsås.På midsommardagens
morgon hittas kommunens liberale partiledare död i sin bil efter en dikeskörning nära den idylliska byn
Hallasjö. Var det bara en tragisk singelolycka? Central i handlingen är Vippestenen, ett flyttblock från
istiden som i äldre tid tros ha varit en kultplats för asatroende. I trakten rör sig misstänkta våldsmän, såväl
infödda smålänningar som nyanlända från flyktingförläggningen i Slätafly. Så småningom också
internationella terrorister från Balkankrigens dagar på 90-talet. Kommunens politiker manövrerar för att
vinna fördelar inför valet 2018. Liksom i flera andra av Måns Ripas böcker spelar advokaten Brodén i
Kalmar ett högt spel med egna och andras pengar, men Vendela Karlsson, kommunens socialchef, hjälper
poliskommissarie Karl Olsson att komma sanningen på spåren.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

i sten - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Då och då kan man ju "hugga i sten"; alltså missta sig men idag har jag tittat efter det som varit hugget i
sten.

Hugget i sten — Musikcentrum Väst - mcv.se

Alltså - vad betyder uttrycket "inget är skrivet/hugget i sten" ?! Jag försöker tänka ut det själv, men skulle.

Hugget i sten - en stenhuggares historia i ord och musik - Kultur i Väst

huggen i sten - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
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HUGGET I STEN

https://www.bo-fi.club/?p=HUGGET%20I%20STEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HUGGET%20I%20STEN&ln=se
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