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En man får ett uppdrag. han heter Victor Mabasha och bor i ett eländigt skjul i den sydafrikanska
Transkeiprovinsen. Han ska mörda någon vars namn tills vidare förblir hemligt. En högt uppsatt man i
Sydafrika. President de Clerk, tror han. Men Victor tar fel. Den han skickats ut för att döda är den man som
alla inser kommer att bli landets näste president. Frihetshjälten Nelson Mandela. I Ystad beger sig
fastighetsmäklaren Louise Åkerblom ut för att besiktiga ett hus. Men hon kör fel. Hon hamnar på ett ställe där
hon inte borde ha hamnat. Gode Gud, hjälpe mig! hinner hon tänka. Kommissarie Wallander känner intuitivt
att hennes försvinnande måste tas på allvar. Snart har han hamnat mitt i en utredning som inte liknar någon
annan han har varit med om. En konspiration på världspolitisk nivå. Ett nät av ondska som spänns över
kontinenten. "Det här är en väldigt tilltalande deckare. Berättelsens genomtänkta förlopp hjälper till att lyfta
fram det ohyggliga som ibland kan finnas gömt bakom vardagslivets fasader. Det vore heller ingen
oförskämdhet att jämföra Mankell med mästaren, Georges Simenon" skrev The Irish Times. Henning
Mankells böcker om kommissarie Wallander har sålt i närmare 25 miljoner exemplar över hela världen.
Prisbelönta. Filmatiserade. Den vita lejoninnan är den tredje boken i serien.
Tunnettuja henkilöitä. Film, TV & DVD Information Many of Henning Mankell's Kurt Wallander novels
have been adapted for film and television. Wallander is a film series based on the Kurt Wallander novels
written by Henning Mankell and was adapted into a miniseries or TV film by Sveriges Television (SVT. Sul
suo sito, Henning Mankell rivela che il personaggio di Kurt Wallander è nato il 20 maggio 1989. Mankell
groeide op in Sveg (Härjedalen) en Borås (Västergötland). Berenett blev 74 år gammal. Jesper Christensen
(født 16. Tunnettuja henkilöitä. This page tries to summarize all of the. I januari 2014 berättade Mankell i en
tidningsartikel i Göteborgs-Posten att han drabbats av lungcancer som spridit sig i kroppen. Den här artikeln
innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. Henning Mankell (Stoccolma, 3 febbraio 1948 –
Göteborg, 5 ottobre 2015) è stato uno scrittore svedese, noto principalmente per i suoi romanzi polizieschi
che. Vilken av följande raser tillhör INTE kategorin 'små raser'. Film, TV & DVD Information Many of
Henning Mankell's Kurt Wallander novels have been adapted for film and television. maj 1948) er en dansk
skuespiller. Ultimative Liste der besten Krimis aller Zeiten Eine Kombination aus mehreren Experten-Listen

(siehe Quellen) Kurt Wallander est le personnage principal d'une série de romans policiers de l'écrivain
suédois Henning Mankell.

