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BESKRIVNING
Vinnare av Årets bok, Crimetime Specsavers Award Årets deckardebut och Årets bästa svenska debut
2017 av Svenska DeckarakademinGustav III är död. Mer än ett år har gått sedan skotten föll på
maskeradbalen. Kronprinsen är omyndig och krigsåren har tömt statskassan. Riket styrs av egenintressen
medan folket far illa. Ingen litar på någon. Överallt frodas missnöje och paranoia.Hösten 1793 hittas ett
lik i Fatburen på Södermalm, den igenslammade sjö där allt kåkstadens avskräde hamnar. Den döde saknar
armar och ben, men skadorna är inte nya.Cecil Winge har varit Stockholms poliskammare behjälplig med
sitt skarpsinne förr. Nu vacklar hans hälsa, men han krävs på en gentjänst han inte kan neka. Tiden är
knapp, och den vinter som ska bli den svåraste Stockholm skådat på ett decennium är i antågande.Ur fyra
berättarperspektiv klär Niklas Natt och Dag av den sen gustavianska tiden dess prakt och ståtlighet, och
avtäcker en era av kött och blod, nöd och förtvivlan, men också förhoppningar och den vilja till förändring
som sått fröna till vårt eget samhälle.1793 är Bellman noir, en beckmörk sentida ättling till Drottningens
juvelsmycke och ett knytnävsslag mot den idylliserade bilden av svenskt 1700-tal.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
1793 - Minabibliotek
Givetvis har jag min kritiska misstänksamhet. Men snart är jag förtrollad och läser allt ivrigare. 1793 är en
bladvändare, men inte av det ...

1793 - Salomonsson Agency
Hösten 1793 hittas ett lik i Fatburen på Södermalm, den igenslammade sjö där allt kåkstadens avskräde
hamnar. Den döde saknar armar och ben, men skadorna är nya.

Anno 1793 Sekelgården Hotel - Ystad - Hotels.com
Se våra erbjudanden för Anno 1793 Sekelgården Hotel i Ystad. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon
annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
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