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Böckerna om den isländske kriminalpolisen Erlendur Sveinsson har gett Arnaldur Indridason internationell
stjärnstatus. Prisbelönt och översatt till många språk återvänder Indridason till historiens början. Det är dags
att möta Erlendur som nyutexaminerad polis. Ensamvargen Erlendur Sveinsson har precis tagit sin
polisexamen och jobbet i Reykjavik är tufft.
Våld, brott och misär präglar numera hans vardag. Han kan inte släppa ett ouppklarat dödsfall. En uteliggare
han ofta stötte ihop med på nätterna har hittats drunknad i ett dike. Ingen tycks bry sig om vad som har hänt.
Men mannens öde griper tag i Erlendur och jakten på sanningen om vad som hänt kommer att föra honom
djupt in i Reykjaviks mörka undre värld.
Boka hos Escape Travel Boka er bilrundresa hos Vulkanresor. Med hyrbil tar ni er runt ön längs riksväg 1
och upplever den isländska naturens. Boka hos Escape Travel Hos Escape Travel står din drömresa i fokus
och då är allt lika viktigt - upplevelsen, boendet, transporten och aktiviteterna.

Mitt Island - Veckoresa med svensk guide. Mitt Island - Veckoresa med svensk guide. Island bjuder på
storslagna naturupplevelser, spännande aktiviteter och äventyr. se. Res och upplev världen med sistaminuten.
Resor till Island.
se.
Med hyrbil tar ni er runt ön längs riksväg 1 och upplever den isländska naturens. Den lilla storstaden
Reykjavík har ett stort utbud av kulturupplevelser. Vi är specialister på Island och har allt du behöver för att
sätta ihop er resa. För och göra det enkelt, har du möjlighet att filtrera resor årstid eller månad. Välj mellan
att utforska höglandet eller klassiker så som gyllene cirkeln och Kjölur. Wellness Break, valfritt antal nätter
Wellness Break är en hotellvistelse med valfritt antal nätter. Island runt, 10 nätter: Välkommen till vår mest
omfångsrika Islandsresa.
Välj mellan att utforska höglandet eller klassiker så som gyllene cirkeln och Kjölur. Här kan du.

