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BESKRIVNING

"Välskriven, spännande, underhållande." /Leif GW PerssonLykttändaren är en kriminalhistoria som
skildrar stämningsmättat ett svunnet Stockholm, med ännu intakta Klarakvarter och där ett alldeles
nybyggt stadshus står färdigt att invigas. En berättelse om gåtor, öden och undflyende
sanningar.Lykttändaren utspelas sommaren 1923, fem år före Pontus Ljunghills succédebut En osynlig.
En ung kvinna, Julia Ekengren, hittas mördad i underkläder i sin lägenhet på Tegnérgatan 20 i Stockholm,
efter att inte ha synts till sedan midsommarafton. Polisen kopplas in och nu inleds en utredning, där
kriminalkonstapel John Stierna och hans kollega kommissarie Verner Lydman tvingas lägga pussel i
förhoppning om att bilden av offret och hennes gärningsman ska framträda bit för bit. Men en rad
oklarheter gäckar och gör det inträffade svårt att tyda. Vem var den ensamma kvinnan och står svaret på
hennes död att finna i hemligheter från det förflutna?En osynlig utkom 2011 och blev en stor framgång,
såväl hos läsarna som hos kritikerna. I Lykttändaren återser vi den blivande kommissarieStierna, fast fem
år tidigare i sin yrkeskarriär.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lykttändaren kriminalroman | Stockholms Stadsbibliotek

Året är 1923 och Julia Ekengren hittas ihjälslagen i sin lägenhet på Tegnérgatan. Kriminalkonstapel John
Stierna och hans kollegor kopplas in på fallet. Vem ...

Lykttändaren - Pontus Ljunghill - adlibris.com

"Välskriven, spännande, underhållande." Leif GW Persson"Välskriven, spännande, underhållande." /Leif
GW PerssonLykttändaren är en kriminalhistoria som ...

Ljunghill pontus - lykttändaren - (pocket) - böcker - Ginza.se

Det är sommaren 1923, fem år före händelserna i En osynlig. En ung kvinna, Julia Ekengren, hittas
mördad i sin lägenhet på Tegnérgatan i Stockholm efter att ...
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LYKTTÄNDAREN

https://www.bo-fi.club/?p=LYKTT%C3%84NDAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LYKTT%C3%84NDAREN&ln=se
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