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Beskrivning
Författare: Anders Gustafson.
DEN 62-ÅRIGA KRIMINALINSPEKTÖREN SOLBRITT ANDERSSON och hennes man
Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne
får de höra talas om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter
att Olof Palme mördades. Trots att anläggningen var välbevakad lyckades gärningsmannen
försvinna utan ett spår, och mordet är ännu ouppklarat.
Under sin semester kan Solbritt inte låta bli att göra egna efterforskningar. Sökandet efter
sanningen sätter igång hänsynslösa krafter, beredda att göra allt för att hindra henne.
Singöspionen är en trovärdig kriminalroman som är mycket svår att lägga ifrån sig. En modern
svensk deckare utan klichéartat övervåld och med en ovanlig hjälte i huvudrollen: en kvinnlig
polis i övre medelåldern.

Annan Information

16 dec 2016 . Johan Kant & Anders Gustafsson, Singöspionen. Rec-ex ifrån Bokfabriken,
Tusen tack! Handling;. Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man
Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne
får de höra talas om Singömordet, som skett.
27 nov 2017 . Singöspionen [Ljudupptagning] : kriminalroman. Cover. Author: Gustafson,
Anders, 1978-. Author: Kant, Johan. Publication year: p 2015. Language: Swedish. Media
class: Talking book - CD. Publisher: Bokfabriken. ISBN: 978-91-7629-017-0 91-7629-017-4.
Notes: Ljudbok. Inläst ur: Malmö : Bokfabriken,.
Singöspionen. DEN 62-ÅRIGA KRIMINALINSPEKTÖREN SOLBRITT ANDERSSON och
hennes man Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen.
Av en granne får de höra talas om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen
1986, strax efter att Olof Palme mördades. Trots att.
Singöspionen. Av: Gustafson, Anders. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2015. Klassifikation:
Svensk skönlitteratur. Ämnesord: Sverige · Uppland · Deckare · Skönlitteratur · Romaner.
Fler ämnesord.
7 apr 2015 . Det är i ”Singöspionen” av Anders Gustafson och Johan Kant som Solbritt
Andersson för första gången dyker upp. Boken är författarduons skönlitterära debut.
Handlingen utspelar sig till största delen på Singö, som är en ö i norra Roslagen. Den har cirka
370 bofasta invånare och ett par tusen fritidsboende.
3 maj 2015 . Titel: Singöspionen Författare: Gustafson & Kant Format: Ljudbok Antal sidor:
348. Förlag: Bokfabriken Serie: Singöserien del 1. Uppläsare: Katarina Ewerlöf "DEN 62ÅRIGA KRIMINALINSPEKTÖREN SOLBRITT ANDERSSON och hennes man Rune har
förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på.
28 maj 2015 . Read a free sample or buy Singöspionen by Johan Kant. You can read this book
with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
Anders Gustafson, Johan Kant. GUSTAFSON&KANT SINGÖ SPIONEN BOKFABRIKEN
SingÖspionen Copyright.
Pris: 47 kr. Ljudbok, 2015. Laddas ned direkt. Köp Singöspionen av Anders Gustafson, Johan
Kant på Bokus.com.
Singöspionen PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Anders Gustafson. Den 62-åriga
kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och
köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas om Singömordet,
som skett på den närbelägna marinbasen 1986,.
0. 147464. Singöspionen. Cover. Author: Gustafson, Anders 1957-. Publication year: p 2015.
Language: Swedish. Media class: Talking book - CD. Publisher: Bokfabriken. ISBN:
9789176290170-. Additional information: 11 CD (ca 13 tim.) No. of reservations: 0. You must
login to be able to reserve this item. Add to media list.
Singöspionen [Elektronisk resurs] : [kriminalroman] / Gustafson & Kant. Omslagsbild. Av:
Gustafson, Anders, 1978-. Av: Kant, Johan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Eljudbok. Förlag: BokfabrikenElib. ISBN: 978-91-7629-019-4 91-7629-019-0. Anmärkning: Eljudbok (streaming). Inläst ur: Malmö : Bokfabriken.
22 maj 2016 . NAREN LÅG MORDBRÄN NR: 1 6 VECKOR SOM LISTA! ELS TOPP PÅ
STORYT. Författarna Författarduon Anders Gustafson och Johan Kant gjorde sin
skönlitterära debut våren 2015 med kriminalromanen Singöspionen. Johan Kant, rektor på
Vikingaskolan, Haninge. Driver också bloggen johankant.
27 mar 2015 . Singöspionen av Gustafsson & Kant är en ny serie som handlar om Solbritt
Andersson, en 62-årig kriminalinspektör från Stockholm. Boken är en riktigt trevlig
kriminalroman med personer och händelser som känns verkliga. Det är sommar i skärgården

och man känner sig nästan närvarande på Singö.
Singöspionen - Läs bokbloggarnas samlade omdömen och nyheter om boken!
Puttrigt i skärgården · Artikeln publicerades 2 juni 2015. Svenskarnas sug efter småputtriga
skärgårdsdeckare tycks vara omättligt.. Rekommenderat för dig. ansvarig utgivare: Magnus
Karlsson 0470-77 06 42; WEBBREDAKTIONEN: 0470-77 04 00; ADRESS: Linnégatan 2, 351
70 Växjö; KONTAKT: 0470-77 05 00.
Pris: 184 kr. Inbunden, 2015. Finns i lager. Köp Singöspionen av Anders Gustafson, Johan
Kant, Gustafson & Kant på Bokus.com. Boken har 8 st läsarrecensioner.
Singöspionen av Kant & Gustafson. av bearroad · Publicerat 12 juli, 2016 · Uppdaterat 12 juli,
2016. Johan Kant och Anders Gustafson är nya bekantskaper bland mina deckarförfattare.
Hade aldrig hört talas om paret innan jag hoppade på Storytel – denna buffé av ljudböcker!
Gillar när berättelsen utspelar sig i områden.
Singöspionen. Bokfabriken 2015. Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och
hennes man Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen.
Av en granne får de höra talas om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen
1986, strax efter att Olof Palme mördades.
Singöspionen [Ljudupptagning] : kriminalroman / Anders Gustafson och Johan Kant.
Omslagsbild. Av: Gustafson, Anders 1978-. Utgivningsår: p 2015. Språk: Svenska. Medietyp:
Ljudbok, CD. Kategori: Skönlitteratur. ISBN: 978-91-7629-017-0-. Anmärkning:
Serie/fortsättningsarbete: 1. Singöspionen -- 2. Mordbrännaren.
Sökandet efter sanningen sätter igång hänsynslösa krafter, beredda att göra allt för att hindra
henne. Singöspionen är en trovärdig kriminalroman som är mycket svår att lägga ifrån sig. En
modern svensk deckare utan klichéartat övervåld och med en ovanlig hjälte i huvudrollen: en
kvinnlig polis i övre medelåldern. (Publit).
13 apr 2016 . Singöspionen är skriven av Anders Gustafson och Johan Kant. I boken får vi
följa Solbritt Andersson som är en 62-årig kriminalinspektör som tillsammans med sin man
Rune köpt ett hus ute på Singö. Tillsammans med barnbarnet Isabelle ska dom spendera
semestern i ett sommarparadis. Detta varar bara.
6 mar 2015 . När kriminalpolisen Solbritt och hennes man Rune kommer köper en
sommarstuga på Singö får hon nys om ett gammalt mord som begicks på Singö för nöstan 30
år sedan och som aldrig blev uppk.
Singöspionen/Mordbrännaren. 521 gillar. SINGÖSPIONEN, MORDBRÄNNAREN och
SÄNDEBUDET ingår i Singöserien, med kriminalinspektör Solbritt Andersson i.
26 Feb 2015 - 1 min - Uploaded by BokfabrikenDEN 62-ÅRIGA KRIMINALINSPEKTÖREN
SOLBRITT ANDERSSON och hennes man .
Hud :, [andra boken i Walking man-serien] /, Mo Hayder . Walking man, del två. Lucy
Mahoneys döda kropp återfinns vid ett järnvägsspår utanför Bristol. Allt tyder på att hon
begått självmord, men kriminalkommissarie Jack Caffery är inte övertygad. Han har fått upp
ett märkligt spår. Kollegan och polisdykaren Flea Marley.
Sökresultat. Tillbaka. 228501. Singöspionen [Ljudupptagning] : kriminalroman / Gustafson &
Kant. Omslagsbild. Av: Gustafson, Anders, 1978-. Av: Kant, Johan. Utgivningsår: p 2015.
Språk: Svenska. Medietyp: Ljudbok, CD. Genre: Deckare Skönlitteratur Romaner. ISBN: 97891-7629-017-0 91-7629-017-4. Anmärkning:.
26 mar 2015 . singöspionen Med Singöspionen inleder Anders Gustafsson och Johan Kant en
ny svensk deckarserie. Precis som åtminstone ett par andra författare har de förlagt spelplanen
till en ö i den svenska skärgården, och med den följer den där myskänslan som uppstår när
vågor bryter mot stenhällar och husen.
142410. Singöspionen [Elektronisk resurs] : [kriminalroman]. Omslagsbild. Av: Gustafson,

Anders. Av: Kant, Johan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Internetresurs.
Förlag: Malmö : Bokfabriken ; Stockholm : Elib [distributör], 2015. ISBN: 978-91-7629-019-4
91-7629-019-0. Anmärkning: E-ljudbok (streaming).
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Jämför priser på Singöspionen (Pocket, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Singöspionen (Pocket, 2016).
17 jul 2016 . Singöspionen. Singöspionen är en tät berättelse av två debutanter som
deckarförfattare. Speciellt kul att läsa en bok där man har ett förhållande till miljön. Tidigt 00tal bodde jag några dagar på södra Singö alldeles bredvid campingen. Tyvärr blev det aldrig av
att ta sig upp på ön mot Singöbasen. Kanske.
Köp billiga böcker inom singöspionen hos Adlibris.
19 apr 2016 . Nu släpps Gustafson & Kants Singöspionen, den första delen i Singöserien, som
pocket. En trovärdig kriminalroman som är mycket svår att lägga ifrån sig, utan klichéartat
övervåld och med en ovanlig hjälte i huvudrollen: en kvinnlig polis i övre medelåldern. Den
62-åriga kriminalinspektören Solbritt.
1 jan 2016 . Singöspionen av Anders Gustafson och Johan Kant, Bokfabriken. 2015 års sista
bok får bli 2016 års första recension, håll till godo. Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt
Andersson och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på
Singö i Roslagen. Av en granne får de höra.
LIBRIS sÃ¶kning: Singöspionen och Gustafson, Anders.
20 feb 2015 . De beslöt sig därför för att skriva Singöspionen med den, för genren, udda
hjältinnan kriminalinspektör Solbritt Andersson. Bokens handling i kort. Den 62-åriga
kriminalinspektören Solbritt och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och köpt en
sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de.
Allt eller ingetAhrnstedt, Simona. Allt eller inget. Av: Ahrnstedt, Simona. 207990.
Omslagsbild. Iskalla ögonblickSten, Viveca · Iskalla ögonblick. Av: Sten, Viveca. 204054.
Omslagsbild. De sju som sågRudberg, Denise. De sju som såg. Av: Rudberg, Denise. 205371.
Omslagsbild. Skrik tyst så inte grannarna hörAlfredsson,.
Angel Faith skjuter tillfälle ett vid själv sig över kontrollen tappat har Faith. De fann
basistbyten par ett singöspionen cyklister nio på, utbrytargrupp en det var etappen.
Singöspionen här den. Singöspionen Att till hjälpte som Coppola Sofia regissören är fan, stort
ett soundet sofistikerade. Krävde annat bland han där.
Pris: 49.00 SEK. Skickas inom 1 – 2 vardagar. Köp boken Singöspionen (ISBN
9789176290200) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen. CDON.COM är Nordens
största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara boken Singöspionen utan
titta även runt bland tusentals andra titlar. Fri frakt över.
1 apr 2015 . Vare sig det är svenska västkusten, vindpinade engelska öar eller öar i
Stockholms skärgård som står i centrum så funkar det. Om man då dessutom gör som Anders
Gustafson och Johan Kant som låter huvudpersonen i Singöspionen vara en 62-årig kvinnlig
kriminalinspektör, ja då får historien en extra.
Singöspionen. Anders Gustafson, Johan Kant, Gustafson & Kant. Pocket. Bokfabriken, 201603-15. ISBN: 9789176290200. ISBN-10: 9176290204. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
29 mar 2015 . Anders Gustafson och Johan Kant - Singöspionen. Den 62-åriga
kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och
köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas om Singömordet,
som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax.
Singöspionen [Elektronisk resurs] : [kriminalroman]. Kansikuva. Tekijä: Gustafson, Anders,

1978-. Tekijä: Kant, Johan. Julkaisuvuosi: 2015. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: E-kirja. Kustantaja:
BokfabrikenElib. Låna e-bok. Huomautus: E-bok. Kuvaus: Den 62-åriga kriminalinspektören
Solbritt Andersson och hennes man Rune har.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
Singöspionen. av Anders Gustafson, Gustafson & Kant, Johan Kant. ISBN 9789176290200.
Pris: 89.00:- Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har
förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra
talas om Singömordet, som skett på den.
Pris: 49 kr. pocket, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Singöspionen av Anders
Gustafson, Johan Kant, Gustafson & Kant (ISBN 9789176290200) hos Adlibris.se.Fraktfritt
över 99 kr.
22 maj 2015 . Singöspionen av Anders Gustafson och Johan Kant är författarduons
skönlitterära debut i den planerade "Singöserien", en serie kriminalromaner jag äntligen
känner lust att fortfölja läsa. Man skulle kunna tro detta beror på platsigenkänning, och visst
spelar det in (det går inte att förneka), men det finns så.
Singöspionen has 55 ratings and 6 reviews. Magdalena aka A Bookaholic Swede said: When I
got the third book in this series did I do something I usually d.
DEN 62-ÅRIGA KRIMINALINSPEKTÖREN SOLBRITT ANDERSSON och hennes man
Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne
får de höra talas om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter
att Olof Palme mördades. Trots att anläggningen.
Images, videos on instagram #singöspionen medias.
Singöspionen : [kriminalroman] /. by Gustafson, Anders; Kant, Johan. Material type:
materialTypeLabel BookLanguage: swe Series: Singöserien: Publisher: Malmö : Bokfabriken,
2015Description: 348 s. ; 24 cm.ISBN: 9789176290156.Subject(s): Andersson, Solbritt, fikt |
romaanit | kaunokirjallisuus -- ruotsinkielinen.
Singöspionen lyssnade jag klart på häromdagen. Solbritt och de andra var trevliga nya
bekantskaper och boken var spännande. Kommer snart att lyssna på andra boken i serien!
#boktips #boktipset #böcker #bokläsning #läslust #ljudbok #ljudbokstips #deckare
#kriminalroman #katarinaläser2017 #singöspionen.
Singöspionen skriven av Anders Gustafson & Johan Kant och utgiven av Bokfabriken är den
första delen i en serie av tre (men fler böcker kommer att komma med huvudkaraktären). Det
är en lättläst deckare, och kan bara hålla med andra när de skrivit att det är en mysig och bra
bok att läsa på stranden. Den är spännande.
Singöspionen. Av: Kant, Johan. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2015. Ämnesord: Andersson,
Solbritt (fiktiv gestalt) · Sverige · Uppland · Singö · E-böcker · Svensk skönlitteratur. Fler
ämnesord.
Singöspionen [Elektronisk resurs] : [kriminalroman]. Omslagsbild. Av: Gustafson, Anders,
1978-. Av: Kant, Johan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag:
BokfabrikenElib. Anmärkning: E-ljudbok (streaming). Inläst ur: Malmö : Bokfabriken, 2015.
Inläsare: Katarina Ewerlöf. Speltid: 13 tim., 20 min.
6 jul 2015 . I bokcirkeln jag är med i har vi bestämt att inför nästa träff läsa den här boken.
Som vanligt så är jag bokknarkare. Dvs helt beroende av böcker. Troligen en ärftlig åkomma!
Inom 8 dagar har jag hunnit köpa 2 böcker plus den här, samt beställt tre till och hämtat ut,
från Adlibris. En är…
Män ur mörkretÖstlundh, Håkan. Män ur mörkret. Av: Östlundh, Håkan. 107898.

Omslagsbild. Den svarta löparenAppelqvist, Kristina · Den svarta löparen. Av: Appelqvist,
Kristina. 107905. Omslagsbild. Den som törstarAppelqvist, Kristina. Den som törstar. Av:
Appelqvist, Kristina. 107907. Omslagsbild. GlaskropparAxl Sund.
International bestseller Download Singöspionen This book is very interesting and can increase
creativity in you. Read the Singöspionen Online is the same as you have a confidence in you,
and if you get bored at the time of reading. Mungkn you can enjoy under the trees to enjoy the
nature around it will mebakar your spirit.
28 jul 2015 . Singöspionen av Anders Gustafson och Johan Kant. Det är allt lite konstigt att
läsa en bok av en person vars blogg jag följt ett tag. Det blir liksom lite knäppt i huvudet. Fast
så är det kanske alltid. Detta är dock boken om Sol-Britt Andersson. Hon är kriminalinspektör
och bra på det. Just nu har hon och.
295046. Ljudbok, CD:Singöspionen [Ljudupptagning] : kriminalroman:p 2015 Singöspionen
[Ljudupptagning] : kriminalroman. Omslagsbild. Av: Gustafson, Anders, 1978-. Av: Kant,
Johan. Utgivningsår: p 2015. Språk: Svenska. Hylla: Hc/LC. Medietyp: Ljudbok, CD. Förlag:
Bokfabriken. Anmärkning: Ljudbok. Inläst ur: Malmö.
Köp Mordbrännaren av Anders Gustafson, Johan Kant hos Bokus.com. Sagt om.
Singöspionen Dick Schyberg, Anders Gustafson, Bert Ola Gustavsson. (1). Pris: 49 kr. pocket,
2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Singöspionen av Anders. Gustafson, Johan
Kant, Gustafson & Kant (ISBN 9789176290200) hos.
Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har köpt en
sommarstuga på Singö i Roslagen. Här får de höra talas om Singömordet som skett på den
närbelägna marinbasen 1986, strax efter mordet på Olof Palme. Under sin semester kan
Solbritt inte låta bli att göra egna efterforskningar.
Anders Gustafson och Johan Kant är skaparna av den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt
Andersson, en ovanlig karaktär i deckargenren. Första boken i serien, Singöspionen, kom ut
2015 och följdes 2016 upp av Mordbrännaren – en historia om en rad hatbrott. Handlingen
rörde upp heta känslor hos vissa läsare,.
Denna pin hittades av Camilla Andersson. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.
Här hittar du de senast recenserade böckerna på Västerås stadsbibliotek. Klicka på boktiteln
för att läsa mer. Recensera du också genom att registrera dig som användare och lämna ett
omdöme. 339249. Omslagsbild. Bok:Singöspionen:2015. Singöspionen. Av: Gustafson,
Anders. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska.
26 apr 2015 . Singöspionen av Gustafson-Kant. En deckardebut i Roslagens skärgård!
Handling: Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har
förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra
talas om Singömordet, som skett på den.
Singöserien, del tre. Kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes kollegor arbetar med
en utredning av företaget Rankena Tech. Bakom den putsade fasaden tycks det finnas
förgreningar till internationell brottslighet. Polisen upplever att de ständigt ligger steget efter.
Finns det läckor eller infiltratörer hos.
10 okt 2017 . Singöspionen är en trovärdig kriminalroman som är mycket svår att lägga ifrån
sig. En modern svensk deckare utan klichéartat övervåld och med en ovanlig hjälte i
huvudrollen: en kvinnlig polis i övre medelåldern. Boken försöker att inte ta fram ett
klichéartat våld eller sexistiskt våld mot kvinnor det har de.
singöspionen posts. ImGrid Instagram web viewer online.
27 apr 2016 . Bok:Singöspionen:2015: Singöspionen. Omslagsbild. Författare: Gustafson,
Anders. Författare: Kant, Johan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Förlag:
Malmö : Bokfabriken, 2015 (Falun : Scandbook). ISBN: 9789176290156 91-7629-015-8.

Anmärkning: Serie/fortsättningsarbete: 1.
Singöspionen av Gustafson, Anders: DEN 62-ÅRIGA KRIMINALINSPEKTÖREN
SOLBRITT ANDERSSON och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och köpt en
sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas om Singömordet, som skett
på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter att Olof.
8 apr 2015 . Nu efter jag läst ut Singöspionen så har jag lite blandade känslor. Jag gillade
verkligen personporträtten mycket. Tyckte det var mysigt att följa Solbritt, hennes man Rune
och barnbarnet Isabelle. Kändes som man lärde känna karaktärerna väldigt fort och det gillade
jag. Solbritt är en härlig kvinna och miljön.
Bibliotekens mest utlånade e-böcker. 20. Previous. 234015. Omslagsbild. Blodsarv. Av: Mina,
Denise. 200761. Omslagsbild · Mina drömmars stad. Av: Fogelström, Per Anders. 234668.
Omslagsbild. Den tunna blå linjen. Av: Carlsson, Christoffer. 233023. Omslagsbild ·
Syndafloder. Av: Ohlsson, Kristina. 194113.
Förlag Bokfabriken, 2015; Genre Deckare, thrillers och spänning; ISBN 9789176290194; Utg.år
2015. Singöspionen,. Singöspionen. Uppläsare: Ljudfil 169 kr. 169 kr. Lägg i varukorg. Lägg i
varukorg. Läs mer. Är den här boken något för mig? Provlyssna. Dela. Förlag Bokfabriken,
2015; Genre Deckare, thrillers och.
Singöspionen Pocket Spänning Gustafson Anders.
23 aug 2017 . Anders Gustafson. Singöspionen. Språk: Svenska. Information:
Format:PDF.TXT.DJVU.DOC.IBOOK.IPAD.IOS.IPHONE.CD.MOBI.DVD.KINDLE.FB2.
Publikationen: 11/2016. ISBN: 4394857339010. Sidor: 217. Dimensioner: 1.6 MB. Ladda ner |
Läs online. Prislista för böcker: Singöspionen.e-bok.
2 okt 2016 . Deckarduon bakom Singöspionen kommer till Väddö bibliotek nu på måndag. I
år kommer Mordbrännaren, deras andra bok i serien om kriminalinspektör.
Singöspionen PDF. Bröderna Pixon Och Tv:Ns Hemtrevliga Sken PDF. Your comment: Send
comment. Liknande böcker. Passagearbetet : Paris, 1800-Talets Huvudstad. Band I PDF.
Ackorden Och Jag Piano 1 PDF. Inte Rättvist, Sa Bruno PDF. Hundens Beteende : En
Fotoillustrerad Handbok PDF. Den Vackra Från.
2 maj 2015 . Det räckte med att läsa prologen i Singöspionen. Sedan var både den mördade,
mördaren och mordvapnet samt hur mordet gick till avslöjade. Dessutom fick man ett litet
hum om varför offret råkade så illa ut. Tjahapp, det var den deckaren det . Jag tycker det är en
väldigt mystisk berättarstil för en deckare.
15 mar 2016 . Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har
förverkligat sin dröm .LÄS MER och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne
får de höra talas om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter
att Olof Palme mördades. Trots att.
Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat
sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas om
Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter att Olof Palme
mördades. Trots att anläggningen var välbevakad.
Språk: Svenska, ISBN: 9789176290200. Antal sidor: 467, Filstorlek: 1.56 MB. Mediaformat:
PDF, ePub, Doc. Ladda ner: – singöspionen.pdf – singöspionen.epub. Den 62-åriga
kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och
köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen.
29 mar 2016 . Författare: Anders Gustafson och Johan Kant Uppläsare: Katarina Ewerlöf 62
åriga Solbritt som är kriminalkommissarie skall spendera sin semester i sin nya sommarställe
med sin man Rune och barn barn Isabella. Sommarstugan ligger på Singö i Roslangen. Fösta
dan de är där berättar deras granne att.

31 maj 2015 . Av Anders Gustafson och Johan Kant Bokfabriken, 2015. ISBN 978-91-7629015-6, inbunden, 350 sidor. Kriminalinspektör Solbritt Andersson och hennes man har
förälskat sig i Singö i Roslagen och köpt en sommarstuga där. När semestern börjar får de
raskt kontakt med grannen som berättar om.
124813. Singöspionen : [kriminalroman] / Gustafson & Kant. Bearbma. Dahkki: Gustafson,
Anders, 1978-. Dahkki: Kant, Johan. Giella: ruoŧagiella. Materiálašládja: Girji. Preanttus:
Originalupplaga 2015. Goasttideaddji: Bokfabriken. ISBN: 91-7629-015-8 978-91-7629-015-6
978-91-7629-020-0 91-7629-020-4. Válddahallan:.
10 okt 2015 . EPUB.FB2.MP3) – GRATIS! Pris E-Bok: Singöspionen.pdf – (KR 0.00);
Singöspionen.epub – (KR 0.00); Singöspionen.txt – (KR 0.00); Singöspionen.fb2 – (KR 0.00);
Singöspionen.doc – (KR 0.00); Ljudbok-pris: Singöspionen.mp3 – (KR 0.00). Ljudbok (cdskiva). Språk: Svenska; Serie: Singöserien (del 1).
Mias bokhörna: Anders Gustafson och Johan Kant - Singöspionen.
Singöspionen, Johan Kant, Anders Gustafson ++ läste/lyssnade inte klart. boken tog liksom
inte fart. Uppläsaren Katarina Ewerlöf inte bra (saktfärdig och konstiga pauser)
Singöspionen PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Anders Gustafson. Den 62-åriga
kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och
köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas om Singömordet,
som skett på den närbelägna marinbasen 1986,.
2 jun 2015 . Författarduon Anders Gustafson och Johan Kant låter sin första deckare
"Singöspionen" dofta hav och sommar. Kulturskribenten Joel Sjöö tycker det blir alldeles för
enkelt.
25 maj 2015 . Detta är den första delen i serien om kriminalinspektör Solbritt Andersson och
Singö. Solbritt är 62 år och har just skaffat ett sommarställe i skärgården där hon vistas med
sin man Rune och barnbarnet Isabelle. När Solbritt får reda på att det för drygt trettio år sedan
begicks ett mord vid militärbasen i.
27 apr 2016 . Singöspionen [Elektronisk resurs] : [kriminalroman]. Omslagsbild. Av:
Gustafson, Anders, 1978-. Av: Kant, Johan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Ebok. Förlag: BokfabrikenElib. ISBN: 978-91-7629-019-4 91-7629-019-0. Anmärkning: Eljudbok (streaming). Inläst ur: Malmö : Bokfabriken,.
Singöspionen [Ljudupptagning] : [kriminalroman]. Author: Gustafson, Anders 1978-. Author:
Kant, Johan. Author: Molander, Anita. Read more. 06/09/17. NellyR. Bibliotek Uppsala.
194238. Cover. Viskaren [Ljudupptagning]. Author: Fossum, Karin. Author: Järnebrand,
Margareta. Author: Wahlund, Torsten. Read more.
Hud :, [andra boken i Walking man-serien] /, Mo Hayder . Walking man, del två. Lucy
Mahoneys döda kropp återfinns vid ett järnvägsspår utanför Bristol. Allt tyder på att hon
begått självmord, men kriminalkommissarie Jack Caffery är inte övertygad. Han har fått upp
ett märkligt spår. Kollegan och polisdykaren Flea Marley.
20 okt 2017 . Singöspionen Anders Gustafson. Format: pdf, epub, mobi, fb2, ibooks, doc, txt,
kindle. Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har
förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra
talas om Singömordet, som skett på den.
Under sin semester kan Solbritt inte låta bli att göra egna efterforskningar. Sökandet efter
sanningen sätter igång hänsynslösa krafter, beredda att göra allt för att hindra
henne.Singöspionen är en trovärdig kriminalroman som är mycket svår att lägga ifrån sig. En
modern svensk deckare utan klichéartat övervåld och med en.
328119. Bok:Singöspionen : [kriminalroman]:Originalupplaga 2015 Singöspionen :
[kriminalroman]. Omslagsbild. Av: Gustafson, Anders, 1978-. Av: Kant, Johan. Språk:

Svenska. Hylla: Hc. Medietyp: Bok. Upplaga: Originalupplaga 2015. Förlag: Bokfabriken.
ISBN: 91-7629-015-8 978-91-7629-015-6 978-91-7629-020-0.
518554. Singöspionen [Elektronisk resurs] : [kriminalroman]. Omslagsbild. Av: Gustafson,
Anders, 1978-. Av: Kant, Johan. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: E-ljudbok.
Kategori: Skönlitteratur. Förlag: BokfabrikenElib. ISBN: 978-91-7629-019-4 91-7629-019-0.
Anmärkning: E-ljudbok (streaming). Inläst ur: Malmö.
Singöspionen. 06 februari 2015. För några år sedan satt jag och min kompis Anders Gustafson
på mitt landställe på Singö, en ö i norra Roslagen. Vi diskuterade att många av dagens deckare
var/är så otroligt våldsamma. I både litteratur och film förekommer det ibland besinningslöst
våld. När vi satt där och ondgjorde oss.
Si ngös pi one n pdf l a dda ne r f r i
Si ngös pi one n pdf
Si ngös pi one n l ä s a uppkoppl a d
Si ngös pi one n e bok t or r e nt l a dda ne r
Si ngös pi one n t or r e nt
Si ngös pi one n e pub l a dda ne r f r i
Si ngös pi one n e bok f r i l a dda ne r pdf
Si ngös pi one n l a dda ne r pdf
Si ngös pi one n bok l ä s a uppkoppl a d f r i
l ä s a Si ngös pi one n uppkoppl a d pdf
Si ngös pi one n e bok f r i l a dda ne r
Si ngös pi one n e pub l a dda ne r
l ä s a Si ngös pi one n uppkoppl a d f r i pdf
Si ngös pi one n l a dda ne r m obi
Si ngös pi one n e pub vk
Si ngös pi one n e bok pdf
Si ngös pi one n e bok l a dda ne r
Si ngös pi one n l ä s a uppkoppl a d f r i
Si ngös pi one n e pub
Si ngös pi one n l ä s a
l ä s a Si ngös pi one n pdf
Si ngös pi one n pdf f r i l a dda ne r
Si ngös pi one n f r i pdf
Si ngös pi one n e pub f r i l a dda ne r
Si ngös pi one n pdf l ä s a uppkoppl a d
Si ngös pi one n l a dda ne r
Si ngös pi one n t or r e nt l a dda ne r
Si ngös pi one n pdf uppkoppl a d
Si ngös pi one n l a dda ne r bok
Si ngös pi one n e bok m obi

