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"Välskriven, spännande och vansinnigt underhållande." Skånska Dagbladet När tåget mellan Oslo och Bergen
en iskall februaridag spårar ur i närheten av Finse högfjällshotell råder full snöstorm. Enda utvägen är att
evakuera de över tvåhundra passagerarna till det isolerade hotellet.
Bland dem finns Hanne Wilhelmsen, tidigare kommissarie vid Oslopolisen, numera rullstolsbunden efter en
skottskada i ryggen. Hon har med åren blivit alltmer folkskygg och undviker mänskligt umgänge. Men när en
av gästerna hittas mördad redan första natten dras Hanne ofrivilligt in i fallet. Anne Holt har sedan länge en
mycket stor läsekrets såväl i hemlandet Norge som i Sverige och Tyskland. Hennes förra roman, Presidentens
val, har sålt över 95 000 exemplar i pocket! I den nya boken om Hanne Wilhelmsen hamnar hon efter en
tågurspårning på ett insnöat fjällhotell tillsammans med andra evakuerade passagerare.
Redan första natten mördas en av gästerna... Perfekt upplagt för en klassisk pusseldeckare! Det blir en kamp
mellan jakten på mördaren innanför hotellets väggar och den värsta snöstormen i mannaminne rasande
utanför. 1222 över havet har fått ett utmärkt bemötande bland recensenterna. Kanske finns det en längtan

tillbaka till kriminalromanens guldålder? Anne Holt har sedan länge en mycket stor läsekrets såväl i
hemlandet Norge som i Sverige och Tyskland.
Tuffa spanaren Hanne Wilhelmsen har lämnat jobbet som kommissarie vid Oslopolisen efter en skottskada i
ryggen.
HØGDE OVER HAVET: Finse ligg 1222,2 meter over havet og er det høgaste punktet på Bergensbanen.
Du kan se longitud och latitud för platser runt om i världen i Google Earth. Till Finse kan man inte ta sig på
något annat sätt än med tåg eller. … Ett fullsatt tåg spårar ur under en snöstorm och de drygt 200 resenärerna
får evakueras till det isolerade hotellet i norska Finse. I den här utställningen möter du människor som har
flytt över olika hav och tagit sig till Sverige – från andra världskriget till idag. 294 sidor. Herren skingrade
egyptierna … En bild över havet. De Hööch vun de Eerdböverflach warrt begängig över en’n mittleren
Seespegel (Merenspegel). Eleven presenterar bokens handling och utveckling i kronologisk ordning, samt
reflekterar över författarens sätt att skriva på och fånga läsaren. Strålande. Finse är en liten by med
järnvägsstation i Norge på Bergensbanan från Oslo till Bergen. Den före detta kommissarien vid Oslopolisen
Hanne Wilhelmsen tar tåget till Bergen för att träffa en specialistläkare. Anne Holt har sedan länge en mycket
… 1222m över havet ligger Finse högfjällshotel. ISBN: 9789186067199.
Strålande. LIBRIS titelinformation: 1222 över havet / Anne Holt ; översättning: Maj Sjövall Läs ett utdrag
ur 1222 över havet av Anne Holt. Du kan se longitud och latitud för platser runt om i världen i Google Earth.

