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BESKRIVNING

En kall januarikväll kallas polisen till en betongförort i Reykjavik där ett lik hittats mellan höghusen. En
mörkhyad, tioårig pojke ligger där framstupa i en blodpöl, fastfrusen i isen. Pojken har stuckits i magen
med ett vasst föremål och lämnats att dö i den kalla vinternatten. Ett fruktansvärt brott verkar ha
begåtts.När Erlendur kommer till platsen är pojkens äldre halvbror Niran försvunnen, och man misstänker
att han har med mordet att göra.Erlendur & Co börjar utredningen, bland annat vid den skola där båda
bröderna var elever. Det visar sig att en av lärarna är känd för att vara en aggressivrasist, och misstankar
riktas även mot honom. Det har förekommit en del knarkhandel i området, inte långt från den plats där
Elías hittades. Man tror att det kan finnas kopplingar till langning och jagar rätt på en knarkare som bor i
området och tidigare gripits för misshandel. Han visar sig ha alibi, men kommer med halvkvädna visor om
en pedofil som synts till i området.Polisen börjar utreda fallet och ut ur mörkret och snöyran stiger så
småningom en bild av händelser, dystrare än en vinternatt vid polcirkeln.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vinterstaden - Umeå - umea.se

Grustäckta snöhögar, smältande is och ett evigt kämpande för att få till nog med snö....

Biljetter till Konserter, Festivaler, Sport, Teater ... - ticketmaster.se

Köp biljetter till Konserter, Festivaler, Sport, Teater & Underhållning. Ticketmaster.se är Sveriges ledande
marknadsplats för evenemang inom sport, kultur, musik ...

vinterstaden | Birgitta Höglunds mat

Inlägg om vinterstaden skrivna av Birgitta Höglunds Mat
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Vinterstaden

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