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BESKRIVNING

Efter att hennes sjuke man gått bort ser Anki Karlsson fram emot att börja ett nytt liv. Äntligen ska hon ta
upp sitt ungdomsintresse, ridningen. Hon lämnar Stockholm, köper två islandshästar och flyttar till den
lilla gotländska socknen Mullvalds. Där ska hon rida ut i den vackra naturen och njuta av ett behagligt
pensionärsliv.Men hon hinner knappt packa upp förrän bilden av idyllen spricker. Någon vandaliserar
kyrkan och altarduken lämnas blodig. Kort därpå ligger en främmande häst förgiftad i Ankis stall. När
dessutom ett likfynd hittas i hennes trädgård kastas misstankarna mot henne. Tillsammans med den
pensionerade och till en början inte så välvillige kommissarien Tryggve gör Anki allt för att ta reda på vem
det är som stör friden i Mullvalds.Av skuggor märkt är den första delen i Marianne Cedervalls deckarserie
om Anki Karlsson.Läsarröster om tidigare böcker:"Marianne Cedervall är fantastisk. Hon skriver så
otroligt bra och man läser i rasande fart. Har läst alla tre böckerna och väntar med spänning på nästa; jag
älskar Mirjam och Hervor.""Det går inte att sluta, man sträckläser, vill inte att boken ska ta slut, jag säger
bara, vill ni läsa något med medkänsla och spänning läs denna.""Roliga, spännande, wow - jag skulle vilja
vara där. Fortsätt skriv, Marianne!"MARIANNE CEDERVALL är född 1949 på Gotland. Hon växte upp i
Stockholm, men bor idag halvårsvis i Västerås och i sitt kapell i gotländska Ala. Hon debuterade 2009
med romanen Svinhugg, den första i serien om väninnorna Mirjam och Hervor. Debuten följdes upp med
fyra titlar (Svartvintern, 2010, Spinnsidan, 2011, Stormsvala, 2013 ochSolsvärta, 2014) och totalt har
böckerna om Mirjam och Hervor sålt i 190 000 exemplar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Av skuggor märkt" - Marianne Cedervall - Bokhora

Pris: 55 kr. Pocket, 2016. Finns i lager. Köp Av skuggor märkt av Marianne Cedervall på Bokus.com.
Boken har 3 st läsarrecensioner.

Av skuggor märkt av Marianne Cedervall - kulturbloggen.com

Efter att hennes sjuke man gått bort ser Anki Karlsson fram emot att börja ett nytt liv. Äntligen ska hon ta
upp sitt ungdomsintresse, ridningen.

Boktipset - Av skuggor märkt

Cedervall, Marianne/Av skuggor märkt. Anki Karlsson ser fram emot att börja om sitt nya liv efter att
hennes man gått bort. Hon flyttar till Gotland efter att bott ...
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AV SKUGGOR MÄRKT

https://www.bo-fi.club/?p=AV%20SKUGGOR%20M%C3%84RKT&ln=se
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