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BESKRIVNING
"Välskriven brukar det stå på baksidestexten till de sämst skrivna deckarna i deckarträsket. Välskriven
räcker ingenstans vad gäller Änglarösten, den är litteratur!" Bodil Malmsten En kall januarikväll kallas
polisen till en betongförort i Reykjavik där ett lik hittats mellan höghusen. En mörkhyad, tioårig pojke
ligger där framstupa i en blodpöl, fastfrusen i isen. Pojken har stuckits i magen med ett vasst föremål och
lämnats att dö i den kalla vinternatten. Ett fruktansvärt brott verkar ha begåtts. När Erlendur kommer till
platsen är pojkens äldre halvbror Niran försvunnen, och man misstänker att han har med mordet att göra.
Erlendur & Co börjar utredningen, bland annat vid den skola där båda bröderna var elever. Det visar sig att
en av lärarna är känd för att vara en aggressivrasist, och misstankar riktas även mot honom. Det har
förekommit en del knarkhandel i området, inte långt från den plats där Elías hittades. Man tror att det kan
finnas kopplingar till langning och jagar rätt på en knarkare som bor i området och tidigare gripits för
misshandel. Han visar sig ha alibi, men kommer med halvkvädna visor om en pedofil som synts till i
området. Polisen börjar utreda fallet och ut ur mörkret och snöyran stiger så småningom en bild av
händelser, dystrare än en vinternatt vid polcirkeln.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Vinterstaden - Östersund! - Rawness
Pris: 54 kr. pocket, 2017. Tillfälligt slut. Köp boken Vinterstaden av Arnaldur Indridason (ISBN
9789113077093) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Vinterstaden - Böcker - CDON.COM
Vinterparken - 83130 Östersund - Rated 4.9 based on 83 Reviews "I love this place. Sunshine on the
frozen lake is a kind of paradise. The various ways...

Vinterstaden - Ljudbok - Arnaldur Indridason (9789173134392) - bokus.com
Det nya varumärket är därför bredare än Vinterstaden, som kunde upplevas snävt. Men det finns inget nytt
epitet eller pay-off motsvarande "Vinterstaden", ...
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