Nattens grumme stjerner
Forfatter:

Kjell Erksson

Sprog:

Dansk

Kategori:

Historie og samfund

Forlag:

Lytteratur

Udgivet:

19. november 2014

ISBN:

9788771309041

Nattens grumme stjerner.pdf
Nattens grumme stjerner.epub

En oktobermorgen bliver en ældre bonde, Petrus Blomgren, slået ihjel i sin lade i den lille by Jumkil. Og nogle
dage senere findes endnu en bonde myrdet i sit køkken i en anden landsby. Kriminalinspektør Ann Lindell og
hendes kolleger ved politiet i Uppsala finder hverken motiv eller mordvåben i nogen af sagerne. Og ikke det
mindste spor af gerningsmænd. I en forfalden villa bor den 35-årige Laura med sin far, Ulrik Hindersten, en
akademisk særling og ekspert i Petrarcas digtning.
Men nu er han forsvundet. Heller ikke her er nogen spor. En ældre fritidsrytter og hesteejer findes død,
sparket ihjel af en hest, men politiet aner uråd, og snart begynder det hele at ligne et komplot, der som
endemål har dronning Silvia af Sverige.
Ann Lindell går i gang med sin helt egen efterforskning... Nomineret til bedste svenske kriminalroman. krimi,
politiromaner, Sverige, Uppsala, 2000-2009
2.
Tilbage til forsiden (Hvis du skulle få den ide at printe dette juleleksikon ud, må jeg hellere først advare dig
om, at den fylder rigtig mange sider, vist omkring 50) Gratis erotiske historier, noveller og tekster. Vietnam
Trekking blandt ukendte stammefolk og sejllads i Halong bugten. 000 bøger. Vietnam Trekking blandt

ukendte stammefolk og sejllads i Halong bugten. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle
historier og noveller. 000 bøger.
000 af bøgerne er danske.
Mindst 75. 000 af bøgerne er danske. Tilbage til forsiden (Hvis du skulle få den ide at printe dette
juleleksikon ud, må jeg hellere først advare dig om, at den fylder rigtig mange sider, vist omkring 50) Gratis
erotiske historier, noveller og tekster. del. Februar 2005 I vuggende bløde bevægelser arbejdede Victoria
Express Train sig op langs den Røde Flod i det nordlige Vietnam. 000 af bøgerne er danske. Februar 2005 I
vuggende bløde bevægelser arbejdede Victoria Express Train sig op langs den Røde Flod i det nordlige
Vietnam.
del. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Juleleksikon. 000 bøger.

