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BESKRIVNING

Årets bästa svenska kriminalroman 2018! Svenska Deckarakademin ger priset till Stina Jackson för hennes
debutroman Silvervägen, med motiveringen "Mörkt och hypnotiskt om marginella existenser i ett
stämningsfullt Norrland".Sedan tre år tillbringar Lelle de ljusa sommarnätterna med att köra bil. Han kör
utmed väg 95 som skär genom landet från Skellefteå i nordvästlig riktning förbi Arvidsjaur, Arjeplog och
mynnar vid norska gränsen, den väg som kallas Silvervägen. För tre år sedan försvann hans sjuttonåriga
dotter spårlöst och hennes försvinnande gnager sönder Lelle inifrån.Till den lilla orten Glimmersträsk
anländer Meja och hennes mamma. Meja är lika gammal som Lelles dotter var när hon försvann. Medan
höstens mörker närmar sig knyts Lelles och Mejas öden ihop och när ytterligare en ung flicka försvinner
blir deras liv för evigt sammantvinnade.Silvervägen är en stämningsfull och berörande psykologisk
spänningsroman. Med den lilla orten som fond, där alla känner alla, utvecklar sig ett drama om att aldrig
ge upp, om att orka vara stark när det är som mörkast.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Silvervägen - Stina Jackson - Bok | Akademibokhandeln

Utsedd till Årets bästa svenska kriminalroman 2018. Sedan tre år tillbringar Lelle de ljusa sommarnätterna
med att köra bil. Han kör utmed väg 95 som skär

Norsk tunnel öppnar Silvervägen - P4 Norrbotten | Sveriges Radio

Jomen visst är den så bra som jag trodde och som alla säger. Jag har haft den i bokhyllan sedan den kom
ut, sparat den till ett perfekt tillfälle, och bara vetat ...

Stina Jacksons "Silvervägen" är årets bästa kriminalroman - DN.SE

Stina Jackson, född 1983, är uppvuxen i Skellefteå och bor nu i Denver, USA. Silvervägen (2018) är
hennes debutroman.
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Silvervägen

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