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BESKRIVNING

Mord med rötter i nazismens brott Efter fjolårets succé med Olycksfågeln har Camilla Läckberg seglat upp
som Sveriges hetaste kvinnliga deckarförfattare. Nu kommer hon med sin femte roman om författaren
Erica Falck och polisen Patrik Hedström i Fjällbacka. Den här gången är det Ericas egna
familjehemligheter som kommer upp till ytan.En varm augustidag hittas en gammal man död i sitt hem i
Fjällbacka. Obduktionen visar att han blivit ihjälslagen med ett enda slag från ett tungt stenföremål och att
han dog redan i juni. Att ingen upptäckt dödsfallet beror på att mannen var något av en ensling och att den
bror han delade huset med har varit bortrest hela sommaren.När Erica får höra talas om mordet blir hon
bestört. Sedan hon börjat läsa sin mors dagböcker har hon nämligen upptäckt att modern umgicks i samma
kretsar som den mördade mannen under andra världskriget. Dessutom sökte hon själv upp honom före
sommaren för att fråga om en nazistmedalj hon hittat i sin mors kista uppe på vinden. Kan hon själv ha satt
igång ett händelseförlopp som ledde till mord?Erica fortsätter att läsa moderns dagböcker och upptäcker
att Elsy varit med om fruktansvärda upplevelser. Dramatiska, sorgliga händelser som förklarar varför hon
var oförmögen att knyta an till sina döttrar.Trots att Erica egentligen borde skriva på sitt nya bokmanus
kan hon inte låta bli att gräva djupare i fallet. Och trots att Patrik precis inlett sin pappaledighet dras även
han in i utredningen.Många frågetecken kvarstår. Vad var det som väcktes till liv när Erica sökte upp den
mördade mannen? Vem eller vilka var beredda att mörda för att sanningen om det förflutna inte skulle
komma fram?Tyskungen är en mycket stark kriminalroman där Camilla Läckberg återvänder till en period
av Sveriges historia som aldrig upphör att fascinera. Precis som i den kritikerrosade Stenhuggaren arbetar
Camilla Läckberg med två tidsplan och väver skickligt samman nutidshistorien med den gripande
berättelsen om en ung kvinnas upplevelser i 1940-talets Sverige.Camilla Läckberg, född 1974, är
civilekonom men har sadlat om till författare. Hennes första två kriminalromaner, Isprinsessan och
Predikanten, lovordades i pressen och fick snabbt en stor läsekrets. Men det verkliga genombrottet kom
med Stenhuggaren, som nominerades till Årets bästa svenska kriminalroman av Svenska Deckarakademin,
och Olycksfågeln, som var huvudbok i Bonniers Bokklubb.Hennes böcker lär bli än mer aktuella när SVT
hösten 2007 visar den tv-serie som baseras på Isprinsessan och Predikanten.Camilla Läckberg är född och
uppvuxen i Fjällbacka men bor numera i Stockholm med sin familj.Omslagsformgivare: Anders
Timrén,Omslagsformgivare: Scandinavian Design Group ,Omslagsformgivare: Kristian
Ekeblom,Omslagsformgivare: Final art Finalize AB
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tyskungen - Böcker - CDON.COM

Barometern - 28 jun 13 kl. 22:35 Tyskungen är onödigt rörig. Att som filmrecensent ta sig an en svensk
dussinthriller kan kännas lite som såga en fura som redan ...

"Tyskungen" | SVT Nyheter

Tyskungen - på bio 28 juni. Baserad på Camilla Läckbergs succéroman med samma namn. Den
framgångsrika författarinnan Erica Falcks föräldrar ...

Tyskungen (2013) - IMDb

Pris: 149 kr. CD-bok, 2010. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Tyskungen av Camilla Läckberg på
Bokus.com.
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TYSKUNGEN
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