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BESKRIVNING

Åsa Nilsonne belönades med det prestigefyllda Polonipriset 2000 för sin kriminalroman Kyskhetsbältet,
den tredje boken om Monika Pedersen. Hermine Gyldenklou var ett ovanligt och osannolikt mordoffer: en
ung läkare som var okänd hos polisen och som enligt hyresvärdenlevde ett tillbakadraget och anspråkslöst
liv. Men ändå hade någon dödat henne. Det blir polisen Monika Pedersen, nu på ett längre vikariat på
Krim, som får uppgiften att ta reda på vem Hermine egentligen var, att försöka få grepp om hennes
drömmar och besvikelser för att förstå omständigheterna kring hennes död. Resan bakåt i Hermines
förflutna uppdagar ovändtade sammanhang, leder mycket längre och blir både farligare och mer personligt
utmanande än Monika och hennes kollega Mikael någonsin kunnat förutse.Omslagsformgivare: John Eyre
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

En enorm omvandling - i det tysta - Tidningen Extrakt

Pris: 55 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp I det tysta av Åsa Nilsonne på Bokus.com.

Kriser pågår i det tysta | Movium

De är två av Sveriges kändaste och mest hyllade artister genom tiderna. Agnetha Fältskog och Anni-Frid
Lyngstad lever i dag tillbakadragna liv - i lyx.

En världsartist i det tysta - Dagensps

LULEÅ 38Luleå Med 300 volontärer och kristen övertygelse är det ingen konst att ordna ett stormöte.
Fråga de 2 300 laestadianer som samlades i ...
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I DET TYSTA

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