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BESKRIVNING

Journalisten Viljar Ravn Gudmundssons karriär är på väg utför. Förr var han den stora stjärnan på
lokaltidningen i den norska småstaden Haugesund, och hade fullt sjå med att stå emot anbuden från
Oslotidningarna. Men efter ett ödesdigert misstag går Viljar från stjärna till iskall på redaktionen.
Samtidigt kämpar han privat med att ta hand om sin ADHD-diagnostiserade son, och inte minst med att
hantera sina egna ångestattacker. När Viljar en dag får ett mejl av någon som påstår sig vilja straffa
människor som undkommit rättvisan, skickar han det bara förstrött vidare till polisen. Nästa dag hittas en
kvinna mördad. Och snart trillar ännu ett kryptiskt mejl ner i Viljars inkorg ... Lotte Skeisvoll leder
polisutredningen. Många rynkar på näsan åt att hon 32 år ung blivit utnämnd till kriminalkommissarie,
men Lotte själv - paragrafryttare och närmast tvångsmässigt överambitiös - tycker att hon borde ha fått
chansen betydligt tidigare. Men nu möts hon av en gärningsman som ständigt verkar ligga steget före.
Först när det framkommer att morden tycks spegla scener ur populära kriminalromaner står hon inför ett
genombrott. Med Maestro presenteras den norska deckarscenens nya stjärnskott för svenska läsare. Geir
Tangens debutroman leker med kriminalgenrens konventioner och är full av överraskande vändningar. Det
är den första boken i en serie om journalisten Viljar Gudmundsson och kriminalkommissarie Lotte
Skeisvoll.Översättare: Gösta Svenn,Översättare: Helena Sjöstrand Svenn
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lilla Maestro

her finner du all informasjon om Maestro og våre produkter og tjenester

Maestro | Schrödinger

Ett Bankkort Maestro kopplas till ditt Allkonto eller Allkonto Ung där alla köp och uttag dras direkt. Med
Bankkort Maestro kan han eller hon handla på internet ...

Maestro | SVT Play

Directed by Léa Fazer. With Pio Marmaï, Michael Lonsdale, Déborah François, Alice Belaïdi. Henry, a
young actor, finds himself involved in a film by cinema ...
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