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BESKRIVNING

Liza Marklund avslutar sin succéserie om Annika Bengtzon Prisbelönt och kritikerhyllad romansvit. Mer
än 15 miljoner sålda böcker. En exposé över den svenska medieutvecklingen. Från internets möjligheter
till papperstidningens fall.Annika Bengtzons syster Birgitta är försvunnen. Det sista livstecknet är ett
smsAnnika, hjälp mig!Kvällspressens papperstidning ser ut att gå i graven. Om det inte sker ett mirakel
kommer chefredaktör Anders Schyman att gå till historien som den som lade ner den svenska
journalistiken.Under tiden pågår en uppmärksammad rättegång om ett ytterst bestialiskt mord på en
uteliggare.Dagarna går och Birgitta kommer inte tillbaka. Hennes försvinnande innebär att Annika måste
konfronteras med sitt komplicerade förflutna.Järnblod är en mörk och våldsam thriller om relationer och
försoning, identitet och hämnd.Liza Marklund är en av våra internationellt mest kritikerhyllade och
framgångsrika författare. Sprängaren som utkom 1998 blev snabbt den bäst säljande boken någonsin som
skrivits av en svensk kvinnlig författare.Hon är också den enda som toppat New York Times
bästsäljarlista.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bengt Järnblad - Wikipedia

Pris: 209 kr. Inbunden, 2015. Finns i lager. Köp Järnblod av Liza Marklund på Bokus.com. Boken har 12
st läsarrecensioner.

Marklund liza - järnblod - (inbunden) - böcker - Ginza.se

Bengt Järnblad under ett framträdande på Strindbergsårets sista dag, den 20 januari 2013 i Kulturhuset i
Stockholm.

Järnblod | Stockholms Stadsbibliotek

I snart två decennier har Liza Marklund skrivit böcker om Annika Bengtzon och livet på en svensk
kvällstidning. Hon har ofta valt att spegla samhället så som ...
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