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BESKRIVNING

"Vintereld" är den tredje fristående delen i Anders de la Mottes hyllade årstidskvartett. Liksom de två
tidigare delarna, "Slutet på sommaren" och "Höstdåd", har den nominerats till Svenska Deckarakademins
pris för årets bästa svenska kriminalroman.Lucianatten 1987 utbryter en våldsam brand i en skånsk stugby.
En ung kvinna dör i lågorna, och i polisutredningen som följer ställs vänner mot varandra, förtroenden
sviks och familjer splittras innan en ung mordbrännare till sist erkänner.Trettio år senare får Laura Aulin
ärva den nedgångna stugbyn av sin faster. För första gången sedan branden återvänder hon nu till trakten.
Hennes närvaro rör upp känslorna, och när flera bränder anläggs blir stämningen än mer fientlig. Samtidigt
börjar Laura ana att fastern kommit något på spåren före sin död, och hon tvingas ifrågasätta allt hon
minns om den tragiska lucianatten. Om vinterelden som gav ärr som aldrig bleknat.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vintereld - manadensbok.se

Köp 'Vintereld' bok nu. VINTERELD av Anders de la Motte är en spänningsroman om familjeband,
hemligheter och en anlagd brand som sätter sp ...

Anders de la Motte signerar "Vintereld" - Akademibokhandeln

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort hos Örebro bibliotek för att reservera denna titel. Logga in
för att göra din ...

Vintereld - Örebro bibliotek

Ondskan har fått fäste i Vintersjötrakten i Skåne … Ägarinnan till en förfallen stugby hittas drunknad i
Vintersjön. Bara någon dag innan hon dog skrev hon ...
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VINTERELD

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