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BESKRIVNING

Efter en traumatisk händelse som vänt upp och ner på Mikaela Fridtorps liv flyr hon på semester till
Dalarna där hon snabbt ställs inför nya utmaningar. Under en promenad vid Dalabyån hittar hon kroppen
av en död flicka, och omständigheterna runt dödsfallet visar sig vara mer invecklade än vad någon hade
kunnat ana. Och vilken roll spelar den fridlysta musslan och dess sällsynta pärlor? Polisen Freja Frisk
utreder mordet, men hennes professionella fokus och omdöme sviktar på grund av trakasserier och
motgångar i privatlivet.Pärlbäraren är en fängslande spänningsroman där vi får följa flera olika människor
vars liv så småningom flätas samman. Det är en historia om våld i nära relationer, om hur sexuella
trakasserier ofta får offret att känna skam och förnekelse, och om hur lätt en liten lögn kan få förödande
konsekvenser.KARIN PILT heter egentligen Gustavsson, är född 1965 och bor i Uppsala. Hon är
civilekonom och departementsråd på Utrikesdepartementet och har en bakgrund som ekonomichef på
statliga myndigheter. Pilt är ett släkt- och gårdsnamn från Dalarna och det var just där som idén till Karins
debut Pärlbäraren föddes. Upptäckten av den fridlysta flodpärlmusslan väckte hennes intresse.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

vad gör en pärmbärare respektive intäktsbärare?? vad had de för ...

Mikaela Fridtorp har hamnat i en livskris efter en traumatisk händelse, och reser på semester till Dalarna
där hon under en promenad hittar kroppen av en död kvinna.

Pärlbäraren - Bibliotek Familjen Helsingborg

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Gagnef för att reservera denna titel. Logga in för att göra
din reservation

Pärlbäraren - Lydbok & E-bok - Karin Pilt - Storytel

Hej! Jag ser att den här frågan tidigare har besvarats i Fråga biblioteket och finns i dess svarsbank. Där gav
man följande svar: "Enligt "Bonniers svenska ...
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PÄRLBÄRAREN

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%84RLB%C3%84RAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%84RLB%C3%84RAREN&ln=se
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