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BESKRIVNING

Reykjavik växer. Det som förut var ett sommarstugeområde utanför stan håller nu på att bli ett nytt
villaområde. En dag leker en pojke i en grop där ett hus ska byggas, och hittar ett föremål som visar sig
vara en bit av ett mänskligt revben. Kriminalpolis Erlendur Sveinsson (bekant från Glasbruket) får hand
om utredningen, och börjar jobba utifrån antagandet att skelettet är ett halvsekel gammalt. Han kartlägger
systematiskt vilka som bott i området, och får upp några olika spår. Bland annat visar det sig att det levt en
man i området vars fästmö försvann spårlöst någon gång under kriget.Erlendurs utredning försvåras av att
nästan alla som bott i området och kan ha några minnen av den aktuella tiden är döda. Fast en gammal man
kan upplysa om att en äldre kvinna som alltid är klädd i grönt, brukar synas i området. Har kvinnan svaret
på vem som ligger begravd på platsen?Kvinna i grönt är en spännande och skickligt konstruerad historia
samtidigt som skildringen av de händelser som utlöst brottet är gripande och trovärdig - och oändligt
tragisk.Glasnyckeln, Skandinaviska deckarsällskapets pris till bästa nordiska kriminalroman, gick 2002 till
Glasbruket och 2003 fick Indridason - som första författare - priset igen, denna gång för Kvinna i grönt!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mias bokhörna: Arnaldur Indridason - Kvinna i grönt - Ljudbok

Under Tunisiens heta sol läste jag för några veckor sedan Arnaldur Inðridasons (bild) andra bok på svenska
"Kvinna i grönt" (Grafarþögn på isländska (bild).

Sherlock Holmes och kvinnan i grönt - Film online på Viaplay.se

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

hyllan - Kvinna i grönt - Arnaldur Indridason

Reykjavik växer. Det som förut var ett sommarstugeområde utanför stan håller nu på att bli ett nytt
villaområde. En dag leker en pojke i en grop där ett hus ...
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Kvinna i grönt

https://www.bo-fi.club/?p=KVINNA%20I%20GR%C3%96NT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KVINNA%20I%20GR%C3%96NT&ln=se

	Kvinna i grönt PDF E-BOK
	Arnaldur Indridason
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Kvinna i grönt



