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BESKRIVNING

Strax efter midnatt 23 december 1980. Ett plan på väg mot Paris kraschlandar i de snöiga schweiziska
alperna. Planet slungas in i en bergssida och fattar eld. Av de 169 passagerarna ombord överlever en enda,
en tre månader gammal flicka. Hon får smeknamnet Trollsländan av pressen som bevakar den mycket
uppmärksammade olyckan. Utredningen efter kraschen visar att det fanns två spädbarn ombord. Är
Mirakelbarnet från Mont Terri Lyse-Rose eller Emilie? De båda flickornas respektive familjer hävdar
envist att den överlevande bebisen är just deras. Det är början på en fejd utan synbart slut mellan
arbetarklassfamiljen Vitral, som livnär sig på att sälja snacks till turisterna på stränderna i norra Frankrike,
och överklassfamiljen de Carville, som gjort sig en förmögenhet i oljebranschen. Arton år senare är
privatdetektiven som fått uppdraget att lösa mysteriet med flickans identitet på väg att ge upp. Men så
hittar han en ledtråd som för honom betydligt närmare sanningen. För nära. Han hittas död innan han
hinner berätta om sin upptäckt. Samtidigt överlämnar Lylie, Trollsländan som vuxit upp till en vacker ung
kvinna, en hemlig anteckningsbok i händerna på Marc, den unge man som älskar henne, och försvinner.
När Marc läser anteckningsbokens innehåll, börjar han desperat leta efter Lylie. Men han är inte den
enda.Michel Bussi (f. 1965) är fransk författare, statsvetare och professor i geografi vid Universitetet i
Rouen. Han är en av de tio mest lästa författarna i Frankrike, med över en halv miljon sålda böcker.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Trollsländan - Eniro.se

Trollsländan med det största vingspannet i världen är den centralamerikanska flicksländan Megaloprepus
caerulatus, vars spann kan nå hela 190 mm. Epitetet den ...

Brf Trollsländan - hsb.se

Samtidigt överlämnar Lylie, Trollsländan som vuxit upp till en vacker ung kvinna, en hemlig
anteckningsbok i händerna på Marc, den unge man som älskar henne, ...

Trollsländan - Michel Bussi - Pocket | Bokus

Trollsländan | Trollsländan är en syskonavdelning som består utav 15 barn i åldern 3 till 5 år.
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Trollsländan

https://www.bo-fi.club/?p=TROLLSL%C3%84NDAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TROLLSL%C3%84NDAN&ln=se

	Trollsländan PDF E-BOK
	Michel Bussi
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Trollsländan



