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BESKRIVNING

Efter Fjällbacka och Sandhamn - nu kommer Morden på Smögen-serien!Höstmörkret har lagt sig över
Sotenäset. Under en promenad till den berömda badplatsen Marmorbassängen får Karl Ström, till vardags
analytiker inom polisen, syn på en död kvinna i det kalla vattnet. Det visar sig vara den amerikanska
ambassadörens dotter, Tricia Andersen.Fallet tilldelas Sandra Haraldsson och Dennis Wilhelmson på
Göteborgspolisen. Karl Ström framstår snart själv genom en rad omständigheter som huvud- misstänkt.
Samtidigt pekar polisduons efterforskningar mot den gamla fyren på Hållö. Kan det finnas en koppling
mellan någon av de gamla fyrmästarna och den döda Tricia Andersen?ANNA IHRÉN är uppvuxen i
Stockholm och i Göteborg. Under hela sin barndom tillbringade hon somrarna på Smögen och i dag bor
hon med sin man och sina barn i Sjövik, där de byggt sitt drömhus på ett gammalt betesfält. Fyrmästaren är
den fjärde fristående kriminalromanen i Morden på Smögen-serien. Om Anna Ihrén och Morden på
Smögen-serien:»Anna Ihrén har alla förutsättningar att bli lika bra och locka samma publik som Viveca
Sten eller Ann Rosman.« Crime Garden »Anna Ihrén kan sin deckarsak. Hon stegrar berättartempot och
spänningen stadigt fram mot gåtornas lösningar en midsommarhelg på västkusten.« Mats Johnson,
Göteborgs-Posten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fyrmästarens bostad - Stora Karlsö

Information om Fyrmästaren.Enligt kartan för Torshälla stads östra jord 1900 var följande tomter
markerade men utan bebyggelse. Tomt nr 162 och 163.

Fyrmästaren - Anna Ihrén - Bok | Akademibokhandeln

Pris: 218 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Fyrmästaren av Anna Ihrén (ISBN
9789188681034) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Fyrmästaren - Pocket Shop

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår
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FYRMÄSTAREN

https://www.bo-fi.club/?p=FYRM%C3%84STAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FYRM%C3%84STAREN&ln=se
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