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BESKRIVNING

"Mannen som är hans far kommer svagt haltande och med släpande gång allt närmare, med en flämtande
tändsticka i hand och sluddrande något ohörbart. Nu på andra sidan om pelaren. Stickan falnar och ljuset
dör än en gång ut i det karga utrymmet. För några sekunder blir det åter kolsvart för deras ögon och innan
nästa sticka hinner rassla mot plånet tar Anton sitt beslut.Han reser sig samtidigt som han greppar flaskan
vid sina fötter, får med den i rörelsen och stannar inte upp förrän en kraftig glasflaska träffat sitt mål." En
kvinna hittas avliden inlindad i gladpack. Kroppen upptäcks slängd i bagageutrymmet på en Volvo utanför
Älghult i Småland. När den dödade kvinnans okända dagböcker dyker upp som ett postpaket, uppdagas en
skrämmande och helt okänd värld för kvinnans bästa väninna och tillika medarbetare i den lokala
församlingen, Amanda Larsson.Tillsammans med kyrkoherde Kurt Gudmundzon beslutar hon att de i
hemlighet ska läsa alla tretton dagböckerna.Samtidigt uppenbarar sig en varg förklädd i fårakläder i sin
rätta skepnad, vilket än en gång påminner Amanda om att hon nog aldrig varit ämnad för kärleken.Trots
dråp, våldtäkt, misshandel, illegala bärplockare och en privatspanare vid namn Ebba Grön är Norra
Kvarken något annat än en deckare sprungen ur det svenska deckarundret. Skickligt sammanflätade
livsöden utgör snarare en familjekrönika över familjen Eek och deras omvärld under tre decennier.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sjörapporten som poesi, poesi som sjörapporten 27 maj 2017 kl 08.05 ...

Kartan visar hamnar runt Norra kvarken ... Zooma in för fler platser. Klicka på en hamn för detaljerad
prognos.

Nu är hela Bottenviken och Norra Kvarken islagd | SMHI

HavsUtsikt 2/2006 12 Norra Kvarken utgör tröskeln mellan Bottenha-vet och Bottenviken. Det går två
djupare ka-naler genom Kvarken på bägge sidor om Hol-

Havet.nu - Bottniska viken

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 15 m/s.
Kvarken och södra Bottenviken.
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NORRA KVARKEN

https://www.bo-fi.club/?p=NORRA%20KVARKEN&ln=se
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