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En grå och regnig novemberdag finner några byggarbetare skelettet efter en ung flicka på den gamla övergivna
militärflygplatsen utanför Frankfurt.
Kort därefter blir en kvinna nedknuffad från en gångbro vid motorvägen inte långt därifrån. Kriminalpoliserna
Pia Kirchhoff och Oliver von Bodenstein upptäcker snart att spåren efter de båda händelserna pekar åt samma
håll, och deras efterforskningar leder till det förflutna. Mer än tio år tidigare försvann två tonårsflickor, Laura
och Stefanie, i den pittoreska lilla byn Altenhain. Trots bristen på säkra bevis pekades Stefanies tjugoårige
pojkvän Tobias ut som förövare och dömdes till fängelse. Nu är han ute och har återvänt till sitt barndomshem.
Där möts han av bybornas fientlighet och misstänksamma blickar - och kanske mer än så. Kvinnan som
knuffades från bron visar sig nämligen ha en koppling till Tobias. Pia Kirchhoff och Oliver von Bodenstein
försöker bringa klarhet i överfallet, men hindras av en mur av tystnad. När ännu en flicka försvinner i
Altenheim börjar en häxjakt i byn. "En omtumlande och oemotståndlig berättelse där läsaren får anstränga sig
för att hänga med. Tempot i boken är högt och kasten fram och tillbaka tvära. Nele Neuhaus bjuder på en
nervkittlande deckare och visar att hon är en skicklig berättare som lyckas fånga läsaren. Det här inte en bok
man lägger i från sig i första taget." Nerikes Allehanda Översättare:Christine Bredenkamp

Frågor i Allt möjligt vem spelade muhammad ali när ali förlorade mot trevor berbick vad het alis kamp mot
frazier 3 när konverterades. Låga priser och snabba, säkra leveranser. Här är 14 stadier du ofta går igenom
första gången du ska sova över hos ditt ragg Postad 24 April Under det nya varumärket dito lanserades under
hösten 2011 en helt nytt koncept för e-böcker och digitala ljudböcker. Frågor i Allt möjligt vem spelade
muhammad ali när ali förlorade mot trevor berbick vad het alis kamp mot frazier 3 när konverterades. –
Gunnar Ekelöf har funnits. Dito är Bokus satsning på. Stort utbud av biografier och skönlitteratur.
Magdalena Ribbing, Hans Rosling, Hans 'Hasse' Alfredsson, Janne 'Loffe' Carlsson, Michael Nyqvist, Annie
Wegelius, Gösta Ekman, Björn Granath, Stig Grybe. Statens kulturråd 2017-06-23 Nya böcker med
distributionsstöd från Kulturrådet - Juni 2017, 169 titlar) Författare Titel Förlag ISBN Adbåge, Lisen. ”Du har
säkert en pyttesnorre. Ämnet för sagan är.
OM LE MUHR + GUNNAR EKELÖF Titeln Ge mig drömmar att leva eller gift att dö är en omarbetning av
en Gunnar Eleköf-dikt. Törnrosa (tyska: Dornröschen) eller Prinsessan i den sovande skogen är en på många
håll spridd saga om en skön kungadotter. OM LE MUHR + GUNNAR EKELÖF Titeln Ge mig drömmar att
leva eller gift att dö är en omarbetning av en Gunnar Eleköf-dikt. Magdalena Ribbing, Hans Rosling, Hans
'Hasse' Alfredsson, Janne 'Loffe' Carlsson, Michael Nyqvist, Annie Wegelius, Gösta Ekman, Björn Granath,
Stig Grybe. ”Du har säkert en pyttesnorre. Här är 14 stadier du ofta går igenom första gången du ska sova
över hos ditt ragg Postad 24 April Under det nya varumärket dito lanserades under hösten 2011 en helt nytt
koncept för e-böcker och digitala ljudböcker. Dito är Bokus satsning på. Stort utbud av biografier och
skönlitteratur. OM LE MUHR + GUNNAR EKELÖF Titeln Ge mig drömmar att leva eller gift att dö är en
omarbetning av en Gunnar Eleköf-dikt. ”Du har säkert en pyttesnorre. Ämnet för sagan är.

