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BESKRIVNING

Helt avgörande för Florence Loveladys lysande karriär som polis, var när hon grep kistmakaren Larry
Glassbrook. Det är nu trettio år sedan han dömdes för en serie barnamord, som ur våra värsta
mardrömmar. Offren begravdes levande. Larry erkände morden; fallet var lika enkelt som det var
spektakulärt. Nu är han död. Ändå har saker från det förflutna börjat upprepa sig på fasaväckande vis.
Hade hon helt fel den där gången för många år sedan? Eller är någonting helt annat, ännu mörkare på spel?
Sharon Bolton är tillbaka med en gnistrande välskriven gotisk thriller: Hantverkaren [The Craftsman]. En
av årets på förhand mest hyllade kriminalromaner.SHARON BOLTON , född i Lancashire i England, hör
till Storbritanniens mest hyllade deckarförfattare och är översatt till ett tiotal språk. 2014 mottog hon The
Dagger in the Library från Crime Writers Association för sitt samlade författarskap. 2010 erhöll hon The
Mary Higgins Clark Award för sin andra roman Awakening. Hon har även nominerats till The CWA Gold
Dagger, The Theakston s Old Peculier Prize och The International Thriller Writers Best First Novel
Award. Sharon Bolton är i dag bosatt i byn Chiltern Hills utanför Oxford. »Bolton när hon är som bäst.
Suveränt välskriven, blodisande underhållning.« | The Guardian »Lika ohygglig som fängslande.« l Sarah
Hilary, författare till Inget annat mörker »Skräckinjagande & gripande.« | Sabine Durrant, författare till En
oskyldig lögn
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hantverkaren - byggvarlden.se

Byggvärlden når redan 18 000 byggchefer. Totalt har tidningen en TS- upplaga på 22 700 exemplar. I år
storsatsar vi och vänder oss till ännu en ...

Restaurang Lilla Hantverkaren

Gripandet av begravningsentreprenören Larry Glassbrook blev startpunkten för Florence Loveladys
lysande karriär inom det brittiska polisväsendet.

Hantverkaren - Sharon Bolton - Bok (9789177815075) | Bokus

Hantverkaren är en specialtidning från Byggvärlden som vänder sig till alla hantverkare/entreprenörer
inom byggsektorn med en till nio anställda.
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