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Ny spänningsserie av författaren till världssuccén Konsten att höra hjärtslag Journalisten Paul Leibovitz lever
ensam i sitt hus på en liten ö utanför Hongkong. Isoleringen är frivillig, han sörjer sin döde son och vill
behålla sina minnen av honom så rena som möjligt. Under en pilgrimsvandring möter han en amerikanska,
Elisabeth Owens, vars 30-årige son försvunnit - och i värsta fall mördats - under en affärsresa i Kina. Paul
bestämmer sig för att hjälpa Elizabeth att lösa mysteriet. Han kontaktar Zhang, en vän inom säkerhetspolisen,
och tillsammans börjar de följa spåren som leder dem allt längre in i Kinas undre värld, en värld som befolkas
av människor som inte väjer för någonting. Viskande skuggor är både en spännande thriller och en
engagerande kärlekshistoria. Det är första delen i en serie som utspelar sig i dagens Kina, en fascinerande
miljö som succéförfattaren Jan-Philipp Sendker känner väl efter många år som korrespondent i Asien.
Handla dina böcker online eller i butik. Några av de mest intressanta berättelserna med anknytning till
Rockelstad. Allt från kurslitteratur och deckare till skönlitteratur, hälsoböcker och barnböcker Saga var en
ung tjej som bodde inte så långt ifrån oss.
Pocket Shop - Vi säljer bra och billiga böcker – pocketböcker – på centrala lägen, med en klar och tydlig
exponering, och av en välinformerad personal. Heidenstam, björnen Mischa, asken Yggdrasil, trolltrumman,

vinskatten och fler historier. Men istället ser jag. Vi hade sett henne växa upp från en liten flicka till en
väldigt söt tonårstjej. Blandade tankar. Allt från kurslitteratur och deckare till skönlitteratur, hälsoböcker och
barnböcker Saga var en ung tjej som bodde inte så långt ifrån oss. 21 februari, 2018. Förlagsparets första
roman är en kärlekshistoria i branschmiljö, men den som förväntar sig. Vi hade sett henne växa upp från en
liten flicka till en väldigt söt tonårstjej. Frånvändhet med framåtriktat syfte Idun Baltzersen, Domestication Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 21/4 - 19/5 2018 : Valands kandidatutställning 2018. Blandade tankar.
E-böcker, ljudböcker, bästsäljare, deckare, skönlitteratur, fackböcker, erotik, romantik, biografier, memoarer
Fri frakt på böcker vid köp över 100 kr. Branschpar ger ut roman i förlagsmiljö 2018-05-04 | Emma Olsson.
Handla dina böcker online eller i butik. E-böcker, ljudböcker, bästsäljare, deckare, skönlitteratur, fackböcker,
erotik, romantik, biografier, memoarer Fri frakt på böcker vid köp över 100 kr.

