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BESKRIVNING
Belinda Bauer till Sverige 13-16 augusti, som ett av de största affischnamnen på den nystartade
deckarfestivalen Crimetime på Gotland.Vinnare av Theakstons Old Peculier Crime Novel of the Year
2014!Nominerad till 2013 års CWA Gold Dagger för »Årets bästa kriminalroman«! »Betraktaren ligger
skyhögt över mycket annat i genren. Intrigen är lysande« ULRIKA STAHRE,
AFTONBLADET»Betraktaren kan mycket väl vara årets bästa deckare. Läs!« GUNILLA WEDDING,
SKÅNSKA DAGBLADET»De döda kan inte tala till oss«, hade professor Madoc sagt. Men det var inte
sant. Nummer 19, det lik som den artonårige Patrick Fort undersöker på anatomilektionen, försöker
berätta allt möjligt för honom. Patrick har Aspergers syndrom och han har redan tillräckligt med
bekymmer i sitt liv. Han har svårt att förstå sig på människorna omkring honom och han är besatt av
tanken på dödenden märkliga dörr som bara öppnas åt ett håll och som hans far försvann igenom en dag
för tio år sedan. Det är denna besatthet som fått honom att välja kursen i anatomi, men nu har hans
sökande efter svar lett honom i riktning mot ett mer påtagligt mysterium, kanske rentav ett mord. Vem är
den man som talar till honom från dissektionsbordet? Och hur hamnade han egentligen här? Samtidigt
som en död man bit för bit avslöjar sina dolda sanningar för honom, upptäcker Patrick hemligheter i sin
egen familjs förflutna. Till slut är bara en sak säker: Ingenting är vad det ser ut att vara.BELINDA BAUER
växte upp i England och Sydafrika och bor i dag i Wales. Hennes debutroman, Mörk jord, belönades 2010
med deckarvärldens mest prestigefyllda pris, The Gold Dagger, som delas ut av brittiska Crime Writers
Association för årets bästa kriminalroman. I Sverige harBelinda Bauers tre första romaner samtliga
nominerats till »Årets bästa översatta kriminalroman« av Svenska Deckarakademin.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Betraktaren av Belinda Bauer - LitteraturMagazinet
Betraktaren söker Location scout till kriminalfilmen "Betraktaren" i Malmö (Sverige).

betraktare - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon
substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
betraktare: betraktaren: betraktare: betraktarna: genitiv: en ...

Betraktaren - Böcker - CDON.COM
Samuel Galen har under mystiska omständigheter blivit nummer 19 i en obduktionssal. Patrick har
asbergers syndrom och föredrar de döda framför de levande.
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