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Sjutton döda fåglar Julius Bark Hent PDF En svensk amatörornitolog faller utför ett brant stup i närheten av
ornitologiska stationen på Capri. Efter hand står det klart att det som från början betraktats som en

olyckshändelse i själva verket handlar om ett mord där någon av gästerna på stationen är gärningsman. Fallet
avskrivs, men väl tillbaka i Sverige och Stockholm får detektivromanförfattaren Peter Ullman i uppdrag att

hitta mördaren.

Recensenterna om Julius Barks tidigare böcker:

"Rönblom är den svensk man närmast tänker på när man läser Julius Bark. Och det är inte många svenska
deckarförfattare som framkallar minnet av Rönblom."

– Claes Collenberg i DN

"Bark skriver lätt och underhållande och med glimten i ögat."
– Jan Broberg i Kvällsposten

Julius Bark är en svensk deckarförfattare som tidigare har gett ut de väl mottagna deckarna "Vila vid denna
källa" och "Den dagen den sorgen".

 

En svensk amatörornitolog faller utför ett brant stup i närheten av
ornitologiska stationen på Capri. Efter hand står det klart att det som
från början betraktats som en olyckshändelse i själva verket handlar
om ett mord där någon av gästerna på stationen är gärningsman.
Fallet avskrivs, men väl tillbaka i Sverige och Stockholm får

detektivromanförfattaren Peter Ullman i uppdrag att hitta mördaren.

Recensenterna om Julius Barks tidigare böcker:

"Rönblom är den svensk man närmast tänker på när man läser Julius
Bark. Och det är inte många svenska deckarförfattare som framkallar

minnet av Rönblom."
– Claes Collenberg i DN

"Bark skriver lätt och underhållande och med glimten i ögat."
– Jan Broberg i Kvällsposten

Julius Bark är en svensk deckarförfattare som tidigare har gett ut de
väl mottagna deckarna "Vila vid denna källa" och "Den dagen den

sorgen".



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Sjutton döda fåglar&s=dkbooks

