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BESKRIVNING

Uppföljaren till Eldnatt, som nominerades till Svenska Deckarakademins pris för »Bästa översatta
kriminalroman«!Pressröster om Eldnatt: »En ruggigt bra skräckkriminalroman.« GUNILLA WEDDING,
SKÅNSKA DAGBLADET»Oväntad och spännande rakt igenom. Läs den!« HEMMETS
VECKOTIDNINGDet finns någonting där ute...När tre personer från ett isländskt gruvföretag försvinner
spårlöst i ett glesbefolkat kustområde på Grönland, anlitas advokat Thóra Gudmundsdóttir för att utreda
deras öden.Då Thóra anländer till Grönland upptäcker hon att även andra människor försvunnit kring
gruvan. Lokalbefolkningen tror att det vilar en förbannelse över platsen. Ingen vill bli involverad i
utredningen.Thóra finner sig snart strandad mitt ute i en ödemark, med ett fall som ter sig lika olösligt
som platsen omkring henne börjar kännas fientlig.YRSA SIGURDARDOTTIR är en av Nordens mest
hyllade deckarförfattare, och hennes böcker om advokaten Thóra Gudmundsdottir är älskade världen över.
Eldnatt, den förra boken om Thóra Gudmundsdottir, nominerades till Svenska Deckarakademins pris för
Bästa översatta kriminalroman.Om »Eldnatt«:»En ruggigt bra skräckkriminalroman. Det blir definitivt
mer Yrsa Sigurdardottir för min del.« GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET»Ohyggligt
fascinerande... en andlöst spännande bok.« JEAN BOLINDER, DAST MAGAZINE»Yrsa Sigur ardóttir är
lysande på att frammana en atmosfär av smygande hot och overklighet.« THE GUARDIAN»Sigur ardóttir
sällar sig med all rätt till frontlinjen av nordiska kriminalförfattare.« THE TIMES
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hobbit - Smaugs ödemark (Blu-ray) - Blu-ray - Discshop.se

Titta på Netflix filmer och serier online eller streama direkt till din smart-tv, spelkonsol, PC, Mac, mobil,
surfplatta och många andra enheter.

Hobbit: Smaugs ödemark - Wikipedia

Ladda ned fantastiska gratis bilder om Ödemark. Gratis för kommersiellt bruk Ingen attribution krävd

Akta dig för att ta för många selfies - du kan bli en narcissist ...

Hobbit - Smaugs ödemark. Äventyr från 2013 av Peter Jackson med Martin Freeman och Richard
Armitage.
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ÖDEMARK

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