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BESKRIVNING

Efter Fjällbacka och Sandhamn - nu kommer Morden på Smögen-serien!»Anna Ihrén kan sin deckarsak.
Hon stegrar berättartempot och spänningen stadigt fram mot gåtornas lösningar en midsommarhelg på
västkusten.« Mats Johnson, Göteborgs-Posten»Det här är min favorit i Smögen-serien.« Läs och
lyssnaCharles Blake - sonson till Smögens store sillbaron James Blake - hittas död i den nyligen
renoverade lotsutkiken på ön. Dödsfallet förbryllar sommarvikarien Nathalie Colette som tillsammans
med Sandra Haraldsson är först på plats.Bara en vecka tidigare har Charles Blake leende intervjuats i
affärstidningarna om hur han skall förvalta den stora förmögenhet han ärvt efter sin far som just gått bort.
Är det ett självmord - och varför har han i så fall valt att avsluta sitt liv? Och vad pågår egentligen i det
gamla köpmanshuset på Smögenbryggan, där familjen Blake lever ett isolerat liv nästan helt utan kontakt
med omvärlden?Sillbaronen är den tredje fristående kriminalromanen i Morden på Smögen-serien.ANNA
IHRÉN är uppvuxen i Stockholm och i Göteborg. I dag bor hon med sin man och sina barn i Sjövik, där de
byggt sitt drömhus på ett gammalt betesfält. Under hela sin barndom tillbringade hon sina somrar på
Smögen. Strandsittaren är den första fristående kriminalromanen i Morden på Smögen-serien.»Den som
älskar skärgårdsmiljöer och svenska landsbygdsdeckare kommer att njuta av att befinna sig på Anna Ihréns
Smögen.« Crime Garden
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sillbaronen - Pocket Shop

Smögens store sillbaron James Blakes sonson hittas död i den nyligen renoverade lotsutkiken. Självmordet
förbryllar Nathalie Colette som tillsammans med Sandra ...

Ihrén anna - sillbaronen - (mp3 cd) - böcker - Ginza.se

Efter Fjällbacka och Sandhamn - nu kommer Morden på Smögen-serien!Anna Ihrén kan sin deckarsak.
Hon stegrar berättartempot och spänningen stadigt fram mot ...

Sillbaronen - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet

Köp 'Sillbaronen' bok nu. Efter Fjällbacka och Sandhamn - nu kommer Morden på Smögen -serien! »Anna
Ihrén kan sin deckarsak.
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SILLBARONEN

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