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BESKRIVNING

En ny deckare i skärgårdsmiljö av Lars Bill Lundholm en av manusförfattarna bakom SVT:s succéserie
Skärgårdsdoktorn.Man hittade Josefine Voltaires röda cykel i ett igenväxt kärr nära Fågelskådarhuset vid
naturskyddsområdet på Saxarön. Men flickan var borta. Snart därefter upptäcks att en kvinna spårlöst
försvunnit från det gamla ärevördiga skärgårdshotellet Grand på samma ö. Från att ha varit en
semesteridyll i pastell med ångbåtar och lata dagar på bryggorna förvandlas skärgårdsön till en mardröm.
Polisledningen vill att kommissarie Jack Larsson ska leda utredningen. Han är uppväxt på ön och kan
skärgården utan och innan. Men han är utbränd och ska under sommaren vara ledig med sin elvaåriga
dotter, som efter ett svårt trauma slutat tala. Jack Larsson tvekar, och blir indragen i polisarbetet på ett
mycket obehagligt sätt. Men en möjlig mördare går lös på ön, tiden är begränsad och han kommer inte
kunna hjälpa sin dotter om denne inte tas fast innan det är för sent.LARS BILL LUNDHOLM är
romanförfattare och filmdramatiker. Han är kanske mest känd som en av upphovsmännen till SVT:s
succéserie Skärgårdsdoktorn, men har även skrivit manus till flera andra framgångsrika och internationellt
prisbelönta film- och tv-produktioner. På Lind & Co har han tidigare utkommit med de populära Gamla
Stan-morden (2009) och Citymorden (2014) med kommissarie Hake, som läsarna innan dess även lärt
känna i Östermalmsmorden, Södermalmsmorden och Kungsholmsmorden (2002 2005)lättsam
underhållning, med många referenspunkter för den som gillar skärgårdsliv. Norrbottens-Kuriren
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skärgårdsmorden - Biblioteken i Vänersborg

Pris: 209 kr. Inbunden, 2018. Finns i lager. Köp Skärgårdsmorden av Lars Bill Lundholm på Bokus.com.
Boken har 1 läsarrecension.

Skärgårdsmorden kriminalroman | Stockholms Stadsbibliotek

Skärgårdsmorden av Lars Bill Lundholm (2018) - ♥♥♥ Lind & Co. En trettonårig flicka försvinner på
Saxarön i Stockholms skärgård.

Skärgårdsmorden - Böcker - CDON.COM

En ny deckare i skärgårdsmiljö av Lars Bill Lundholm - en av manusförfattarna bakom SVT:s succéserie
Skärgårdsdoktorn. En trettonårig flicka försvinner på
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SKÄRGÅRDSMORDEN

https://www.bo-fi.club/?p=SK%C3%84RG%C3%85RDSMORDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SK%C3%84RG%C3%85RDSMORDEN&ln=se
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