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BESKRIVNING
Nova åker till berget Ararat för att resa en ark som symbol för kampen mot klimatförändringarna
tillsammans med andra Greenpeaceaktivister. Hon övertalar sin nyfunna pojkvän Benjamin att följa med
till ruinstaden Ani där kyrkor, stadsmurar, fort och grottor ligger tätt. I en av ruinerna hittar Nova en
golvmålning som det är något bekant över. Där blir hon brutalt nedslagen. Hon vaknar upp på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm efter att ha varit medvetslös i en vecka. Ingen har sett Benjamin efter överfallet.
Varför är han spårlöst försvunnen? Varför blev Nova nedslagen i ett tempel där änglar tidigare dyrkades?
Vem vill att Nova inte ska få reda på sitt ursprung? Hon finner till slut att alla frågor leder åt ett håll:
jakten på världens mest omtalade artefakt, Noas ark. Åsa Schwarz, (född 1973) har skapat en helt egen
genre: skräck möter deckare möter mysticism. Detta kombinerat med ett starkt engagemang i miljöfrågan
och mot politiskt förtryck gör Åsa till en av våra mest moderna författare för en ny generation läsare som
vill ha både spänning och etik. Åsa bor i Stockholm med man och barn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Änglar. Vad säger Bibeln om änglarna, deras betydelse och egenskaper?
Jag fick äran att få hem ett förhandsexemplar av Åsa Schwarz bok En död ängel för att recensera. Det är
mitt första förhandsexemplar, men inte det sista ...

17 tecken på att du eller ngn du känner kan vara en Ängel på jorden ...
Nova åker till berget Ararat för att resa en ark som symbol för kampen mot klimatförändringarna
tillsammans med andra Greenpeaceaktivister. Hon övertalar sin ...
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