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BESKRIVNING

Mitt under 86-årige Gustav Kwiums begravning uppstår oro i kyrkan. En senil gammal dam vacklar fram
mot kistan och slår sin krycka så hårt mot kistlocket att blommorna flyger iväg. "Nej", avbryter hon
prästen. "Han har inte kallats hem till Gud. Han blev bortröstad av Örådet. Som i Robinson i
teve."Journalisten Karin Sommer befinner sig på den lilla ön Skejø i utkanten av Sjællandspostens distrikt.
Hon är där för att skriva några artiklar om livet på ön och hör snart rykten om en serie märkliga dödsfall
på ålderdomshemmet. Först bryr hon sig inte om dem. För vem skulle vara intresserad av att ta livet av
döende människor?Men så hittar man ytterligare ett lik på hemmet, och denna gång finns det inga tvivel
om att det rör sig om mord. Jakten på mördaren tar fart.Ö-morden är danska Gretelise Holms andra bok
om Karin Sommer. Den första,Paranoia nominerades till Glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ö-morden - Ljudbok & E-bok - Gretelise Holm - Storytel

Ålderdomshemmet på den lilla ön Skejö drabbas av en serie mäkliga dödsfall. Journalisten Karin Sommer
hör rykten, men vill inte tro dem, vem skulle vilja t

Morden i Midsomer | SVT.se

Köp online CD-bok: Ö-morden - Gretelise Holm (297410835) Deckare, ljudböcker, CD � Skick:
Begagnad Pris 59 kr • Tradera.com

Ö-morden | Stockholms Stadsbibliotek

Mitt under 86-årige Gustav Kwiums begravning uppstår oro i kyrkan. En senil gammal dam vacklar fram
mot kistan och slår sin krycka så hårt mot kistlocket att ...



3

Ö-MORDEN

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%96-MORDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%96-MORDEN&ln=se
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