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BESKRIVNING

Hon heter Ellen Savinger och har varit försvunnen i tre veckor.Sam Berger fruktar att en seriemördare
tagit henne, men få av hans kollegor inom Stockholmspolisen lyssnar på honom: utan kropp, inget brott.Så
kommer Sam i kontakt med den mystiska Nathalie Fredén som visar sig ha oanade insikter i fallet. En
historia med hisnande förgreningar till Sams eget liv tonar fram: plötsligt är även jägaren jagad, och i
utmarkerna väntar en sanning som alltför många vill dölja.Tempofyllda Utmarker visar upp en helt ny sida
av Arne Dahl. Det är en roman full av försåtsmineringar och hemliga rum, den första där vi följer
detektiverna Sam Berger och Molly Blom. Jag säger det med en gång: Arne Dahls nya kriminalroman
"Utmarker" är helt fantastisk och jag har, trots att vi inte har kommit så långt in i 2016, svårt att se att
Svenska Deckarakademin kan utse någon annan bok till "Årets bästa svenska kriminalroman".
SYDSVENSKAN
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Utmarker - CrimeGarden

Hon heter Ellen Savinger och har varit försvunnen i tre veckor. Sam Berger fruktar att en seriemördare
tagit henne, men få av hans kollegor inom Stockholmspolisen ...

Recension av Utmarker, Arne Dahl: Fängslande läsning i ny thrillerserie ...

Pris: 58 kr. pocket, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Utmarker av Arne Dahl (ISBN
9789175036083) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser ...

Utmarker - TED STRÖM

Ulf Lundkvist, Assars pappa, har intagit Konstforums alla rum med målningar, etsningar och objekt. Han
fyller galleriet med både förtätad atmosfär och ...
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UTMARKER

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