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BESKRIVNING

Mora Stenar är den åttonde boken om poliserna på rikskriminalen, Säpo ochUppsalapolisen. Även om de
tre första böckerna Iskallt Våld, Ondskans Vägoch Rättarens Tid sammantaget berättar en avslutad
historia, kan man sägaatt berättelsen fortsätter i Mannen från Tenhult, Brytpunkt Uppsala, ICE,
Bödelnsleende och nu i Mora Stenar, på det sättet att det i stor utsträckning ärsamma poliskollektiv som
figurerar och kanske ibland samma kriminella somskymtar i bakgrunden.Mora Stenar är en rastplats på E4
in mot Uppsala söderifrån. Namnetkommer sig av ett närbeläget minnesmärke efter den tid då svenska
kungarkröntes på just Mora Stenar.Romanen handlar om stölder från lastbilar, en brottslighet som är
kopplad tillbetydligt grövre brottslighet. En annan kriminalitet som drabbat samhället desenaste åren, är
brott som begås av papperslösa, ensamkommande flyktingar.I romanen försöker författarna bena ut vad det
kan handla om. Flyktingarsom redan från ankomsten till Sverige vet att de inte kommer att få stannaoch
som därför kanske inte har så mycket att förlora.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Varför heter deckaren "Mora stenar"? - Kultur & Nöje - UNT.se

Pris: 119 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp Mora Stenar av Ulf Broberg, Peter Lundström på
Bokus.com.

Mora Stenar / E-bok - kulturivast.elib.se

Mora stenar låg på Mora äng i Lagga socken söder om Uppsala. De bestod av Mora sten, på vilken
kungaval hölls, och en samling minnesstenar över tidigare kungaval.

Välkommen till Mora stenar - Turistmål.se

Names in singular and in plural. The name "Stones of Mora", Mora stenar in Swedish, was originally in
singular, Mora sten "Stone of Mora", and referred to a "king ...
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MORA STENAR
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