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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.
Översättare: Lisbet Holst
Författaren till världssuccén Konsten att höra hjärtslag tar dig med till Kinas undre värld. Sökruta för att söka
efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sök Sök Exemplartyp Aktuell plats
Samling Hyllsignatur Status Förfallodatum Streckkod Exemplarreservationer; Bok Gullspångs bibliotek En
smakebit på søndag ordnas av den norska bokbloggen Flukten fra virkeligheten och går ut på att man ska
bjuda på en smakbit av boken man håller på att läsa. se. Häxan. Ny spänningsserie av författaren till
världssuccén Konsten att höra hjärtslag. Fraktfritt över 99 kr. Köp boken Viskande skuggor av Jan-Philipp
Sendker (ISBN 9789175037806) hos Adlibris. Tid och pengar och miljö försvårar. Inloggning krävs för att
visa. Läs mer Läs mer. En fängslande berättelse om dagens Kina, av författaren till succén Konsten att höra
hjärtslag Viskande skuggor är både en spännande. Never let me go. Viskande skuggor av Jan-Philipp
Sendker Ljudbok via Storytel. 3 - En bra bok som är läsvärd. Journalisten Paul Leibovitz lever ensam i sitt
hus på en liten ö utanför Hongkong där han sörjer sin döde son. Massolit.

