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BESKRIVNING

Gäddede, norra Jämtland, 2006. En ung, fortfarande berusad kvinna hittar en tidig morgon sin mer än
dubbelt så gamle make död i nässelsnåren utanför sommarstugan. Förutom att ha varit en framgångsrik
företagare var den avlidne även moderat oppositionsråd i kommunen. Samma förmiddag blir ledaren för
det lokala uppstickarpartiet Alternativ Demokrati vådaskjuten av sin vuxna dotter mitt under en träning på
älgbanan. Närpoliserna Ingrid Kvarnberg och Erland Skogmo får en central roll i utredningarna som leds
av länskriminalen i Östersund. Men Marita, kvinnan som skjutit sin far, är Ingrids svägerska och Ingrid
beordras därför hålla sig utanför den utredningen. Övertygad om att dödsfallen hänger samman kan hon
ändå inte låta bli att göra vissa efterforskningar. När Maritas yngre syster, den intellektuellt
funktionshindrade Fanny Karlsson, försvinner trappas spänningen upp. Parallellt med mordgåtan får man
följa tolvårige Clemens Varra och hans tama renkalv Zlatan. En slagbjörn ställer till det för renskötarna,
men det är inte den enda faran som hotar på fjället.Nässelvrede är den andra, fristående delen i Solveig
Vidarsdotters deckarserie om Ingrid Kvarnberg och Erland Skogmo."Solveig Vidarsdotter skriver med
lyhörd känsla för miljöerna och karaktärerna. Med Nässelvrede levererar hon en stark uppföljare till sin
lovande debutroman och visar att hon är ett namn att räkna med framöver." Henric Ahlgren, BTJ"I
Nässelvrede gör författaren djärvare utsprång än tidigare. Den är mer förtätad, närmare människans
skröplighet och lustar. Och den är ett alldeles utmärkt tidsfördriv i hängmattan i sommar." Jenny Åberg,
Skaraborgs Läns Tidning"Det är spännande och välskrivet, mordgåtorna för handlingen framåt, och
samtidigt skildras människor och byliv på ett varmt och inkännande vis." Ragna Fahlander, Sundsvalls
Tidning"Som spänningsroman ett gott hantverk av Solveig Vidarsdotter." Britt Jakobsson, Länstidningen
Östersund"Spänningen upprätthålls i en metodisk och socialrealistisk berättelse om infrusna människor."
Arbetarbladet"Jag får lite så där gåshud. Den är spännande från början till slut [...] Solveig Vidarsdotter
vill jag verkligen rekommendera." P4 Skaraborg"en stark debut" BTJ
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nässelvrede (e-bok) av Solveig Vidarsdotter - Bokon

Mordgåtor i Gäddede - kan det vara något? Ja, absolut! Jag lyssnade på Solveig Vidarsdotters debut
Isvittring i höstas och tyckte det vara en lovande debut.

Nässelvrede - Pocket Shop

Nässelvrede. Gäddede, Jämtland 2006 . Närpolisen Ingrid Kvarnberg har precis påbörjat sin semster och
ägnar sig åt flugfiske i Kvarnbergsvattnet när ...

Nässelvrede - Solveig Vidarsdotter - adlibris.com

Den andra boken med poliserna Ingrid Kvarnberg och Erland Skogmo. I Gäddede i norra Jämtland 2006
hittar en ung, fortfarande berusad kvinna sin mer än dubbelt så ...
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NÄSSELVREDE

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