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BESKRIVNING

I oktober 2013 hittas en man i en bil på en avlägsen fjällväg utanför Kautokeino i Nordnorge, skjuten med
ett prickskyttegevär. Det är Torben Nyhlén, statssekreterare i svenska näringsdepartementet.
Omständigheterna gör att det klassas som terrordåd och säkerhetspolisen i både Oslo och Stockholm
kopplas in. Samtidigt har kampen hårdnat om rätten till marken i Sápmi, samernas traditionella
renbetesland. Till följd av ökad internationell efterfrågan har utvinning av dyrbara metaller blivit allt mer
lönsamt. Det svenska Polar Gold AB vill öppna en nerlagd gruva väster om Kautokeino. Men
kommunstyrelsen röstar emot.Alla är dock inte motståndare till ny industri i trakten: fler arbetstillfällen
och lönsamma bidrag lockar och Sametinget tonar ner risken för förgiftat vatten och förstörd natur.
Åklagare Anna Magnusson är numera aktiv renägare på deltid. Hennes familj dras snart in i konflikten
eftersom det är på deras traditionella parnings- och kalvningsområde som gruvan ligger. När så ännu ett
mord inträffar blir stämningen än mer spänd i det lilla slutna samhället långt norr om polcirkeln.Lars
Pettersson bor halvårsvis i Kautokeino och debuterade 2012 med deckaren Kautokeino, en blodig kniv
som belönades med Deckarakademins pris för bästa debut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mörkaste Småland: Slaktmånad Part II - Hotell Hulingen

Pris: 55 kr. Pocket, 2015. Finns i lager. Köp Slaktmånad av Lars Pettersson på Bokus.com.

slaktmånad - Wiktionary

Svenska: ·(ålderdomligt) oktober, oktobermånad

Slaktmånad på Portugisiska - Svenska-Portugisiska Ordbok

Pris: 29 kr. Inbunden, 2014. Skickas inom 10 vardagar. Köp Slaktmånad av Lars Pettersson på
Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner.
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SLAKTMÅNAD

https://www.bo-fi.club/?p=SLAKTM%C3%85NAD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SLAKTM%C3%85NAD&ln=se
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