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BESKRIVNING

Det är en varm dag i slutet av augusti när kriminalreportern Ellen Tamm lämnar Stockholm för att åka till
sitt föräldrahem i Sörmland. Hon kan inte längre fly från det förflutna och de mörka minnen som väcktes
till liv när hon rapporterade om fallet Lycke i början av sommaren. Nu ska hon tillbaka till platsen där allt
började, när hon var åtta år och hennes tvillingsyster dog.När Ellen stannar för att tanka i Stentuna, utmed
riksväg 52, får hon höra att en kvinna har hittats brutalt ihjälslagen vid en åker en bit därifrån. Ingen tycks
veta vem hon var eller vad hon gjorde i trakten, och mordet skakar många i byn.Ellen börjar nysta i den
döda kvinnans öde och ju mer hon börjar gräva i vad som hänt, desto mer inser hon att småstadsidyllen
rymmer mörka hemligheter och att det är mycket som inte är som det verkar. Inte minst när det gäller
henne själv och systerns död.Spänningsromanen Liv är den andra boken i serien om den egensinniga TV4-
journalisten Ellen Tamm, och en fristående fortsättning på Lycke som kom ut 2015.MIKAELA BLEY är
född 1979 och bori Stockholm med sin man och derastvå barn. Hon har tidigare jobbat sominköpare på
TV4, men skriver nu påheltid. Debuten Lycke kom 2015 ochkort efter utgivningen i Sverige blevden hett
villebråd hos utländskaförlag och är nu såld till flertaletländer.Sagt om Lycke:"inte så ofta jag fullständigt
fastnar i en deckare på det sätt jag just nu gjort [] Otroligt spännande, underlig, obehaglig,
underhållande."Alex Schulman"en spänningsroman utan dess like!"Plaza KvinnaPinterestTwitter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Näringsliv - affärsnyheter, börs och analys | SvD

Visit the official LiveScore site for live soccer scores from across the world. Get livescores, cup results,
fixtures, league tables, statistics and more.

Liv Cycling | United States

Tempot i lagstiftningen på livområdet är extremt, framförallt investmentsidan är utsatt för
uppmärksamhet, och detta påverkar Livgruppens arbete. Läs mer!

Liv betydelse - Svenska namn

I kollektionen Liv kombinerar vi det bästa av två världar. Utseendemässigt har du ett tyg som liknar ett
klassiskt melerat lin- eller ulltyg, men det du får är ...
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