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BESKRIVNING

Nobelpristagaren Axel Ragnerfeldt har allt han någonsin kunnat drömma om. Älskad, beundrad och
högaktad för sina böcker kan han se tillbaka på ett långt liv kantat av framgång och respekt. Han är
arbetarsonen som tack vare sin flit och sina uppoffrande föräldrar blev en nationalikon för hela det
svenska folket, en man vars ryktbarhet skulle bli så stor att ingen i hans närhet kunnat undgå att påverkas
av den.Men vägen till framgång är sällan rak och giganter kastar ofta djupa skuggor. När en ensam åldring
avlider sätts ett ödesdigert händelseförlopp igång, och uppgifter om en långt mörkare historia än den ljusa
framgångssagan börjar sippra fram. En historia som rymmer fasansfulla hemligheter, svek, lögner och
död.Karin Alvtegen är en av Sveriges mest framgångsrika författare. Hon är hittills översatt till tjugofem
språk och har tidigare givit ut de uppmärksammade böckerna Skam, Svek, Saknad och Skuld, alla på Natur
& Kultur. Skam har också blivit nominerad till det prestigefyllda Duncan Lawrie International Dagger-
priset. I den psykologiska thrillern Skugga berättar Karin Alvtegen en grym historia om medaljens baksida,
och det pris som vissa människor är beredda att betala för att uppnå odödlighet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

VÄXTHUS: Skugga | Gör Det Själv

skugga översättning i ordboken svenska - italienska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions
ord och fraser på alla språk.

Bästa perennerna för skuggiga lägen i trädgården - Allt om Trädgård

skugg a. skapa skugga genom att stoppa och vara i vägen för ljus; göra skuggig Man kan göra fina effekter
när man ritar genom att skugga med blyertspennan.

Karin Alvtegen | Skugga

skugga - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
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