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BESKRIVNING

Silverkronan utspelas på ett sommarvarmt Gotland. Spänningen kryddas med en briljant miljö- och
människoskildring.Wilhelm Jacobsson försvinner spårlöst på Gotlandsbåten. Han är en småbonde som
hankar sig fram, egensinnig och i ständig träta med sina grannar. Han är gift med "byhoran".Mona
Jacobsson har alltid varit utsatt: Mobbad i skolan och med knäckt självkänsla. Hon blir med barn när hon
är 15 år. "Fader okänd."Maria Wern och hennes kolleger Hartman och Arvidsson sommarvikarierar på
Gotland. Den berömda Medeltidsveckan pågår. Fallet med den försvunne hamnar på deras bord.Under
pågående utredning hittar en semesterseglare av en slump ett lillfinger i en plastpåse i vattnet. Några dagar
senare är en äldre dam är ute och rastar sonens rottweiler. Hunden rymmer, börjar gräva i ett stenröse och
gräver upp ett lik - Wilhelms. Lillfingret är hans.Utredningen av mordet på Wilhelm står dock och
stampar. Mördaren är fortfarande på fri fot och ytterligare mord inträffar. Vad har den gamla
distriktsköterskan Svea gjort för ont? Och varför vill någon silversmeden Birgitta illa - och just på hennes
möhippa? Men den unge aspiranten på polisstationen har fått förtroende för Maria Wern och tack vare
hans upplysningar kan mysterierna skingras och ännu ett mord förhindras i sista minuten.Anna Jansson,
född 1958 i Visby, arbetar numera som sjuksköterska i Örebro. Hennes första roman, Stum sitter guden,
utkom 2000 (såltd till Tyskland). 2001 kom Alla de stillsamma döda, i vilken vi återfinner polisen Maria
Wern, och 2002 kom Må döden sova. Anna Janssons böcker är sålda till bl a Tyskland och Finland.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Silverkronan : spänningsroman - E-bok - bokus.com

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner
annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt ...

Silverkronan (Maria Wern #4) by Anna Jansson - Goodreads

Pris: 118 kr. Ljudbok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Silverkronan av Anna Jansson (ISBN
9789173133760) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser ...

Läsordning: Anna Janssons böcker om Maria Wern | Letabok.se

Antikvarat: Annons - Silverkronan -Pocket från 2004 i mycket gott skick
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SILVERKRONAN

https://www.bo-fi.club/?p=SILVERKRONAN&ln=se
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