Järnblod
Författare:

Liza Marklund

Utgivningsdatum:

2015-06-10

Förlag:

Piratförlaget

Upplaga:

1

ISBN:

9789164222725

Kategori:

Deckare

Järnblod.pdf
Järnblod.epub

Liza Marklund avslutar sin succéserie om Annika Bengtzon Prisbelönt och kritikerhyllad romansvit. Mer än
15 miljoner sålda böcker. En exposé över den svenska medieutvecklingen. Från internets möjligheter till
papperstidningens fall. Annika Bengtzons syster Birgitta är försvunnen. Det sista livstecknet är ett sms
Annika, hjälp mig! Kvällspressens papperstidning ser ut att gå i graven. Om det inte sker ett mirakel kommer
chefredaktör Anders Schyman att gå till historien som den som lade ner den svenska journalistiken. Under
tiden pågår en uppmärksammad rättegång om ett ytterst bestialiskt mord på en uteliggare. Dagarna går och
Birgitta kommer inte tillbaka. Hennes försvinnande innebär att Annika måste konfronteras med sitt
komplicerade förflutna.
Järnblod är en mörk och våldsam thriller om relationer och försoning, identitet och hämnd. Liza Marklund är
en av våra internationellt mest kritikerhyllade och framgångsrika författare. Sprängaren som utkom 1998 blev
snabbt den bäst säljande boken någonsin som skrivits av en svensk kvinnlig författare. Hon är också den enda
som toppat New York Times bästsäljarlista.
Siksi me haluamme kannustaa ihan kaikkia lukemaan enemmän. Se on hauskaa ja kehittävää ja parantaa
keskittymiskykyä. Eva Elisabeth 'Liza' Marklund, född 9 september 1962 i Pålmark i Piteå landsförsamling i
Norrbottens län, är en svensk kriminalförfattare, krönikör vid Expressen och UNICEF-ambassadör sedan
november 2004. Eva Elisabeth 'Liza' Marklund, född 9 september 1962 i Pålmark i Piteå landsförsamling i
Norrbottens län, är en svensk kriminalförfattare, krönikör vid Expressen och UNICEF-ambassadör sedan
november 2004. Siksi me haluamme kannustaa ihan kaikkia lukemaan enemmän. Christoffer Carlsson
Pocketnytt i februari. 21 februari 2018 • Böckerna har hyllats av såväl läsare som recensenter. Lukeminen
tekee hyvää. 21 februari 2018 • Böckerna har hyllats av såväl läsare som recensenter. Liza Marklund
(Pålmark, 9 settembre 1962) è una scrittrice e giornalista svedese, autrice della serie poliziesca di Annika
Bengtzon, divenuta un successo internazionale. Christoffer Carlsson Pocketnytt i februari. Liza Marklund
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