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BESKRIVNING

Ett oidentifierat lik har hittats i en torvmosse på Isle of Lewis. Den enda ledtråden till kroppens identitet är
en DNA-matchning med en av traktens lantbrukare. Men denne öbo, Tormod Macdonald nu en gammal
man med demens har alltid påstått sig vara enda barnetTormod är också far till Marsaili Macdonald, den
före detta Edinburgh-polisen Fin Macleods första stora kärlek. Så när Tormods familj kontaktar Fin och
ber om hjälp känner han sig inte ha något val: han måste lösa mysteriet.Lewismannen är den andra boken i
Isle of Lewis-trilogin.PETER MAY [f. 1951] är en flerfaldigt prisbelönt skotsk romanförfattare, bosatt i
Frankrike. De första två delarna i hans Isle of Lewis-trilogi, Svarthuset och Lewismannen, kom först ut i
Frankrike, där de hyllades av kritikerna och vann en rad priser, bland annat The Cezam Prix Littéraire och
Prix des Lecteurs. Svarthuset tilldelades The Barry Award för Årets bästa kriminalroman 2013.Sagt om
Peter May och Isle of Lewis-trilogin:»Genom sin illusionslösa men ändå inlevelsefulla blick på
människans mörkare sidor skriver May fram en berättelse som på ett paradoxalt sätt ändå andas
hoppfullhet. Jag ser redan fram emot nästa del i trilogin.« MAGNUS PERSSON, SVENSKA
DAGBLADET»En av de absoluta bästa deckarserierna på senare år.« THE INDEPENDENT»Peter May är
den sortens författare jag följer till världens ände.« NEW YORK TIMES
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lewismannen - Peter May följer upp succén Svarthuset - icepick.se

Biblioteket meddelar: Gemensam e-bokssida för folkbiblioteken i Flen, Katrineholm, Nyköping,
Strängnäs, Trosa & Vingåker. De flesta frågor kan du få hjälp med ...

Ladda ner Lewismannen av Peter May som ljudbok

2017, Pocket. Köp boken Lewismannen hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

May peter - lewismannen - (pocket) - böcker - Ginza.se

Lewismannen av Peter May. ISBN 9789177016236. Pris: 85:-Vinnare av Prix Polar International på
Deckarfestivalen i Cognac Vinnare av The Barry Award för Årets ...
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LEWISMANNEN

https://www.bo-fi.club/?p=LEWISMANNEN&ln=se
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