
Tags: Mördarens apa bok pdf svenska; Mördarens apa ladda ner pdf e-bok; Mördarens apa e-bok apple; Mördarens apa las online bok;
Mördarens apa epub books download; Mördarens apa MOBI download

Mördarens apa PDF E-BOK

Jakob Wegelius

Författare: Jakob Wegelius 
ISBN-10: 9789163877384

Språk: Svenska
Filstorlek: 1076 KB



1

BESKRIVNING

En makalös och vindlande historia om ett gåtfullt mordfallAugustprisvinnaren Jakob Wegelius nya bok är
en makalös och vindlande historia om ett gåtfullt mordfall. Berättelsen rör sig från Lissabons nattliga
hamnkvarter, över de stora oceanerna, till mysterierna vid en indisk maharadjas hov. Det är en historia om
mörka hemligheter och svåra brott, men även om oväntad vänskap, hopp och förlåtelse. Mördarens apa är
en fristående fortsättning på den hyllade Legenden om Sally Jones från 2008.Historiens berättare är
gorillan Sally Jones, maskinist på lastskutan Hudson Queen. Hon och hennes vän, sjömannen som kallas
för Chiefen, är strandsatta i Lissabon. Där blir de inlurade i en smugglingsaffär som slutar illa. Hudson
Queen går under och Chiefen blir oskyldigt dömd för mordet på den skugglike Alphonse Morro.För Sally
Jones börjar en lång och svår kamp, både för sin egen överlevnad och för att rentvå Chiefen. Hon har
mäktiga krafter emot sig. Krafter som till varje pris vill skydda hemligheterna som Morro tog med sig när
han försvann i floden Tejos svarta strömvirvlar.Denna sällsamma berättelse är rikligt illustrerad med
fantastiska och fantasieggande bilder i svartvitt, alla gjorda med utsökt precision in i minsta detalj.Sagt om
Legenden om Sally Jones:"Det här måste vara en av årets bästa och högst konstnärliga bilderböcker - en
bok om vänskap, längtan, hopp och svek."Svante Ors, Bibliotekstjänst"... så vackert skriven och så
finurligt komponerad att man blir alldeles varm om hjärtat. Tänk att det fortfarande görs sådana här böcker
...", ExpressenSagt om Mördarens apa:"Det blir en femma. Det är en fantastisk bok!" Yukiko Duke, SVT
Gomorron"Boken är riktigt spännande och målande skriven. Det är svårt att sluta läsa och man känner med
karaktärerna. Ett mästerverk." Kamratposten, Bokpanelen, ger betyg 5 av 5 möjliga."Jakob Wegelius ger
än en gång prov på sin säkra berättarförmåga och sin förmämliga illustrationskonst. /.../ I 'Mördarens apa'
finns kopplingar till den klassiska deckaren, till äventyrsberättelser och saltmättade sjöhistorier från förr.
Wegelius har skrivit och tecknat en verklig allåldersbok, idealisk för högläsning." Svenska Dagbladet,
Lena Kåreland
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Recension: Mördarens apa - Jakob Wegelius | SvD

Unga Teaterns nya produktion är en vidunderlig upplevelse för alla som älskar klassiska
äventyrsberättelser. I Mördarens apa får vi följa med på ...

Jakob Wegelius | Mördarens apa | Recension | Aftonbladet

I Marocko läste jag den här ungdomsäventyrsboken på lite över 600 sidor och med ett omslag så fint att
man bara smäller av, illustrerad och skriven av Jakob ...

Mördarens apa - Jakob Wegelius - böcker (9789163886034) | Adlibris ...

Jakob Wegelius Augustprisvinnande bok är en fantastisk och vindlande historia om ett mystiskt mordfall.
Nu i mjukbandsutgåva!Berättelsen om Mördarens apa rör ...
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