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BESKRIVNING

?Grimseys befolkning såg ogärna att någon satte sin fot på ön. Den var bebodd av en demon, en ?
afturganga?, ett slags zombie.?En gammal sjuk kvinna hittas livlös i sitt badkar, fullt påklädd och med
uppskurna handleder. Alla bevis pekar på självmord, förutom att det i närheten av kroppen har tecknats en
märklig symbol i form av en giljotin. En vecka tidigare hade kvinnan gjort förtvivlade försök att posta ett
brev. Vad innehöll brevet egentligen? Den komplicerade utredningen tar kommissarie Adamsberg och
hans kollegor från Paris gator ända till en dimmig ö utanför Islands kust. Enligt folktron hemsöks ön av en
levande död som kallas ?afturganga?. Allt ställs på sin spets när det dessutom dyker upp en koppling till
ett mystiskt hemligt sällskap som vurmar för Robespierre och Franska revolutionen.Istider är den senaste
boken i Fred Vargas prisbelönta serie om kommissarie Adamsberg.?Jag går rakt på sak: Vargas
framgångsrecept fungerar nu som då. Den här boken är ännu en succé. När det kommer till övernaturliga
berättelser och fängslande legender saknar Vargas helt motstycke i vår tid.? LE FIGARO?Den här boken
bjuder på ett fängslande virrvarr som bevisar att deckarskrivande är en konst, och att Vargas är dess
okrönta drottning.? NOTRE TEMPS
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Istider - Timrå IK

På denna sida visas istider för säsongen 2017/2018. Fjällräven Center Modo-hallen I år presente

Istider - Västerviks IK

Här kan du se aktuella bokningsscheman för innevarande och kommande vecka på respektive objekt. Här
hittar du också tider för allmänhetens åkning på de olika ...

Istider - Ljusdals Bandyklubb - En till WordPress-webbplats

Istider kallas med ett annat namn för glacialer. Även under en istid varierar klimatet. Stadialer är istidens
kallaste perioder, då inlandsisarna växer till.
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