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BESKRIVNING

När den hyllade författaren Bergdahl hittas död i sitt townhouse på Upper East Side i New York City rasar
Jakob Jonssons värld samman. TV-producenten Jakob är Bergdahls enda arvinge och när han hittar ett
gammalt ljudband på sin döda mentors vind får han inblick i ett mörkt förflutet vars rötter sträcker sig
långt bak i tiden till Bergslagens djupa skogar. På det knastriga bandet hörs hur två barn mördas.När Jakob
beger sig till Sverige för att nysta i Bergdahls förflutna rullas den gamle författarens smärtsamma barndom
upp. Den ensamma uppväxten på barnhem, sadismen och de täta granskogarna precis runt knuten. Och
Gruvdamen. Maja. Hon som vill ha kött.Kort därpå blir Jakobs liv ännu mer förvirrat. Under sitt besök i
Sverige kopplar det där mörka och onämnbara som vilar i skogen grepp om honom. Det vägrar att släppa
taget. Samtidigt börjar de döda att komma tillbaka ...Daniel Svanberg är bosatt på Upper East Side i New
York City, där han arbetar som författare. Han har tidigare skrivit de bästsäljande reseböckerna Ett annat
New York och Ett annat Manhattan. Gruvdamen är hans sjunde bok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gruvdamen - E-bok - Svanberg Daniel (9789175577982) - bokus.com

Pris: 94 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Gruvdamen av Daniel Svanberg, Daniel Svanberg
(ISBN 9789175577982) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr ...

GRUVDAMEN | DAST Magazine

När den hyllade författaren Bergdahl hittas död i sitt townhouse på Upper East Side i New York City rasar
Jakob Jonssons värld samman. TV-producenten Jakob är ...

Bokstugan: Gruvdamen av Daniel Svanberg

"Gruvdamen" av Daniel Svanberg är tänkt att vara en läskig berättelse. Antar jag. Antingen gillar
författaren Stephen King så mycket att det omedvetet färgar ...
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