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BESKRIVNING

Det är jul i Three Pines, och den lilla byn ligger under ett täcke av snö. Allt är vackert som ett vykort tills
ett skrik ekar genom den kalla luften. CC de Poitiers hittas död vid en curlingmatch, dödad av en elchock.
När den lokala polisen inte vet hur man ska gå vidare med mordet kallas den erfarne kommissarie Armand
Gamache återigen till byn. När han börjar nysta i den döda kvinnans förflutna upptäcker han en mörk
historia, fylld av hemligheter och fiender. Nästan alla i den lilla byn tyckte illa om de Poitiers och hade
både motiv och möjlighet att döda henne. Samtidigt inser Gamache att han har egna fiender högt uppsatta
inom polisväsendet som gör allt för att motarbeta honom.Nådastöt är den andra boken om kommissarie
Gamache och den lilla idylliska byn Three Pines i Kanada. Serien är översatt till 23 språk världen över, är
mångfaldigt prisbelönt och omtalas ofta som en modern Agatha Christie.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nådastöt by Louise Penny

Pris: 54 kr. pocket, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Nådastöt av Louise Penny (ISBN
9789177016243) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Louise Penny - wwd.se

Köp 'Nådastöt' bok nu. »Redan på den första sidan fick jag Agatha Christie-vibbar.« | Ewelinas Bokblogg
»Somliga bö ...

Nådastöt - Minabibliotek

Ett inlägg om en bok. Det är jul och skitkallt. Och kommissarie Gamache återvänder till den lilla byn
Three Pines. Min förkylda hjärna har frusit några dagar ...
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NÅDASTÖT

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85DAST%C3%96T&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85DAST%C3%96T&ln=se
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