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Beskrivning
Författare: Jenny Rogneby.
En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i centrala
Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet väcker
snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova Brott
vid Citypolisen, får ärendet på sitt bord. Utredningen innehåller en rad märkliga
omständigheter och spåren visar sig så småningom leda åt ett oväntat håll.
Leona är erkänd för sin yrkesskicklighet och samtidigt en udda fågel inom poliskåren, en
kontroversiell outsider och ensamvarg som inte drar sig för att ta till ibland rent våghalsigt
oortodoxa metoder om de helgar hennes syften.
LEONA - Tärningen är kastad är den första boken om Leona, en kriminalroman om att våga
bryta normer, livsval och skamlös brottslighet i ett regntungt, ruggigt Stockholm.
Jenny Rogneby, kriminolog: "Leona är polis, kvinna och mamma vilket gör att hon förväntas
tänka och agera på ett visst sätt. När hon inte gör det uppstår inre och yttre konflikter som jag
tycker är intressanta att skildra."
"Det är en polis-, kvinno- och gangsterroman på samma gång ... En märklig - ja, rent av
märkvärdig - deckardebut." /FEMINA

Annan Information
Jag är förvånad och besviken, trodde verkligen det här skulle vara en riktigt bra deckare.
Jenny Rogneby har fått mycket uppmärksamhet och boken Leona – tärningen är kastad har
sålts till utlandet och jag hoppades innerligt att det berodde på att hon skrivit en osedvanligt
bra deckare och inte bara på att hon har ett.
Omslagsbild. Katastrofdoktorn. Av: Schreeb, Johan von. 89331. Omslagsbild. Längtan bor i
mina steg. Av: Zimmergren, Klara. 91752. Omslagsbild. Leona - tärningen är kastad. Av:
Rogneby, Jenny. 82035. Omslagsbild. Barnmorskan i Hope River. Av: Harman, Patricia.
82858. Omslagsbild. Hjärta av jazz. Av: Lövestam, Sara.
13 aug 2017 . Detta är den tredje boken om Leona Lindberg och jag måste säga att böckerna
blir bättre och bättre. Sedan debutromanen kom för två år sedan – Leona – tärningen är kastad
– har jag längtat efter nästa del i bokserien. Jenny skriver på ett spännande sätt, romanen rör
sig hela tiden framåt vilket gör att det.
En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i centrala
Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet väcker
snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova Brott
vid Citypolisen, får ärendet på sitt bord.
3 nov 2014 . Nu har jag läst ut Leona och Märkta för livet! Leona - Tärningen är kastad :
kriminalroman. En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en
bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga
rånet väcker snabbt stort uppseende. Den unga.
Leona - tärningen är kastad :, kriminalroman /, Jenny Rogneby ... Första boken med Leona
Lindberg, brottsutredare vid Roteln för grova brott vid Citypolisen i Stockholm. En sjuårig
flicka går naken och blodig mitt på förmiddagen in på en bank i centrala Stockholm och
lyckas få med sig ett miljonbelopp. Leona Lindberg får.
Bok:Leona - tärningen är kastad : kriminalroman / Jenny Rogneby:2014 Leona - tärningen är
kastad : kriminalroman / Jenny Rogneby. Omslagsbild. Av: Rogneby, Jenny 1974-.
Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Förlag: Wahlström & Widstrand. ISBN:
9789146225591. Anmärkning: Originalupplaga 2014.
19 aug 2016 . Jag frågade personalen vad hon kunde rekommendera. Hon gav mig ”LeonaTärningen är kastad”. Boken handlar om: En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på
blanka förmiddagen in på en bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp
därifrån. Det osedvanliga rånet väcker snabbt.
8 maj 2017 . Leona i deckaren Leona – tärningen är kastad av Jenny Rogneby påminner om
Saga Norén i TV-serien ”Bron” så till vida att hon har svårt att hantera personliga relationer
och är begåvad med ett alldeles eget sätt att resonera. Utåt sett är Leona en kompetent och
tillförlitlig polis, men läsaren blir efter hand.
3 sep 2014 . Men jag hade väldigt fel, och LEONA – Tärningen är kastad blir en bok jag
sträckläser. Slutet ska man ju inte tala för mycket om, men jag kanske tycker att det lämnades
lite många lösa trådar. Samtidigt blir jag sittande med en cliffhanger av rang på sista sidan, så
att det kommer en uppföljare känns ganska.
7 feb 2015 . Leona tärningen är kastad av Jenny Rogneby Det här var en bok som överraskade

och tog mig med storm. Redan efter första raden var jag fast och sträckläste boken. En mycket
annorlunda bok, om ett annorlunda brott och en annorlunda människa. Leona är polis. Efter
psykisk misshandel i sin barndom.
3 apr 2017 . Titel: Leona: Tärningen är kastad. Serie: Leona, del 1. Författare: Jenny Rogneby
Format: Pocket Antal sidor: 364. Förlag: Månpocket/Wahlström & Widstrand "En sjuårig
flicka går - naken och blodig - in på en bank i centrala Stockholm och lyckas få ett
miljonbelopp med sig ut. Det ovanliga rånet väcker stort.
Kriminalromanen Leona - Tärningen är kastad. Grupper. High Technology Crime
Investigation Association · The Law Enforcement Network. Se hela Jenny Rognebys profil. Se
era gemensamma kontakter; Bli presenterad; Kontakta Jenny Rogneby direkt. Visa hela Jennys
profil. Andra har även besökt. christina waern.
15 jul 2017 . Leona. Tärningen är kastad av Jenny Rogneby. En blodig naken liten flicka
promenerar in på SEB på Nybrogatan. Väl inne på banken sätter hon igång en inspelning som
berättar att det är ett rån och om personalen inte följer anvisningarna kommer flickan att
skadas. Bankpersonalen ser ingen annan.
18 aug 2017 . En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank
i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet
väcker snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova
Brott vid Citypolisen, får ärendet på sitt.
9 apr 2015 . I veckans Allas, nummer 16, har vi ett reportage om Jenny Rogneby kriminologen och brottsutredaren som skrivit deckaren "Leona- Tärningen är kastad".…
Sju år och bankrånare Jenny Rogneby, kriminolog: ”Leona är polis, kvinna och mamma vilket
gör att hon förväntas tänka och agera på ett visst sätt. När hon inte gör det uppstår inre och
yttre . Leona - Tärningen är kastad : kriminalroman av Jenny Rogneby pocket från 2015 i gott
skick |. Säljare: Glansholms Bokhandel.
"Jenny Rogneby höjer sig över mängden.” Litteraturmagazinet. En sjuårig flicka går naken och
blodig in på en bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån.
Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova Brott vid Citypolisen, får ärendet på sitt
bord. Utredningen innehåller en rad märkliga.
En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i centrala
Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det o.
16 sep 2017 . Leona Tärningen är kastad av Jenny Rogneby. En serie bankrån sker i
Stockholm. Det som är speciellt med dem är att de genomförs av en naken flicka på 7 år.
Leona får ta hand om fallet och börjar lite lätt nysta i det. Hon verkar dock inte vara helt
engagerad och kanske beror det på att hon spenderar.
13 mar 2017 . Titel: Leona - Tärningen är kastad. Författare: Jenny Rogneby Förlag: Bonnier
audio. Format: ljudbok. Uppläsare: Mirja Turestedt Antal sidor: 364. Serie: Leona del 1. Genre:
deckare. Utgiven: 2014 "En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in
på en bank i centrala Stockholm och.
Leona - tärningen är kastad [Elektronisk resurs] : [kriminalroman] / Jenny Rogneby.
Omslagsbild. Av: Rogneby, Jenny. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Hylla: Hc/DR.
Medietyp: E-bok. Förlag: W&W :Elib [distributör]. Resurstyp: Elektroniskt material. ISBN: 9146-22560-9 978-91-46-22560-7. Anmärkning: E-bok (EPUB).
13 aug 2016 . En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank
i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet
väcker snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova
Brott vid Citypolisen, får ärendet på sitt.
Den okonventionella brottsutredaren är tillbaka i uppföljaren till succédebuten Leona –

Tärningen är kastad! En man spränger sig själv utanför Riksdagshuset i Stockholm, men
överlever. Agerade han ensam eller är fler dåd att vänta? Utredare Leona Lindberg sätts att
förhöra honom. Men Leona, som nätt och jämnt klarat.
26 sep 2017 . Leona: Tärningen är kastad av Jenny Rogneby. Titel: Leona: Tärningen är
kastad. Författare: Jenny Rogneby Förlag: Månpocket ISBN: 978-91-7503-392-1. Serie: Leona
#1. Språk: Svenska Antal sidor: 367. Finns hos: Adlibris / Bokus
13 okt 2014 . Titel: Leona - Tärningen är kastad. Författare: Jenny Rogneby Serie: Leona 1.
Längd: 11 t 57 min. Förlag: Bonnier Audio Inläsare: Mirja Turestedt Beskrivning från Adlibris:
"En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i centrala
Stockholm och lyckas få med sig ett.
Rogneby, Jenny, 1974- (författare); [Leona - tärningen är kastad. Danska]; Leona / Jenny
Rogneby ; på dansk ved Birgitte Steffen Nielsen; 2015. - 1. udgave; Bok. 1 bibliotek. 8.
Omslag. Rogneby, Jenny, 1974- (författare); [Leona - tärningen är kastad. Finska]; Leona :
kortit on jaettu / Jenny Rogneby ; suomentanut Anu.
Jämför priser på Leona. Tärningen är kastad (Pocket, 2015), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Leona. Tärningen är kastad (Pocket, 2015).
12 okt 2014 . Leona – Tärningen är kastad har en filmisk och spektakulär inledning. En sjuårig
flicka går naken och blodig in på en bank i Stockholm city och får med sig miljoner därifrån.
Rånet röner stor uppmärksamhet och utredningen hamnar hos Citypolisen där Leona Lindberg
får hand om fallet. Visst låter det.
Alla Medel Tillåtna. Ljudbok 2016-04-14. Till varje prisDen okonventionella brottsutredaren är
tillbaka i uppföljaren till succédebuten Leona - Tärningen är kastad! En man spränger sig själv
utanför Riksdagshuset i Stockholm, men överlever.. Läs mer Artikelnr: 733526. 200:Beställningsvara. Skickas inom 5-10 vardagar.
Första boken med Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för grova brott vid Citypolisen i
Stockholm. En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på förmiddagen in på en bank i
centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp. Leona Lindberg får hand om fallet
och spåren visar sig leda till självaste polishuset.
21 aug 2014 . När Jenny Rogneby – kriminolog, artist, brottsutredare – debuterar med Leona –
Tärningen är kastad, så finns det inget som får läsningen att tända. Det är snabba bilder,
förutsägbara dialoger och något gottköpspsykologiskt över det hela. Sjuåringen är med sin
pappa som är hotfull och som brukade slå.
17 jan 2016 . Jenny Rogneby. Foto: Mikael Eriksson. Jenny Rogneby är utredare på
Citypolisen i Stockholm. Hon debuterade förra året med kriminalromanen ”Leona. Tärningen
är kastad”, där en naken sjuårig flicka rånar en bank. ”Hur konstigt det än låter fungerar denna
ytterligt konstiga intrig”, skriver författaren Stig.
14 okt 2017 . Leona. Alla medel tillåtna. Jenny Rogneby. Format: pdf, epub, mobi, fb2, doc,
ibooks, txt, kindle. Till varje pris. Den okonventionella brottsutredaren är tillbaka i
uppföljaren till succédebuten Leona – Tärningen är kastad! En man spränger sig själv utanför
Riksdagshuset i Stockholm, men överlever. Agerade.
2 nov 2017 . Jenny Rogneby debuterade 2014 med ”Leona - Tärningen är kastad” som har
Leona Lindberg i huvudrollen. Leona är i 35-årsåldern och drar sig inte för att bryta mot lagar
och regler om det gagnar hennes syften. Jenny Rogneby har beskrivit Leona Lindberg som en
komplex karaktär med mörk bakgrund.
14 dec 2014 . Leona dök upp i hennes huvud och vägrade försvinna. Till slut bestämde hon
sig för att skriva och göra det ordentligt: hon tog tjänstledigt från sitt arbete som kriminolog
och brottsutredare ett år, sålde sin lägenhet och bosatte sig på Malta. När manuset till Leona –
Tärningen är kastad var klart skickade.

Rihs, Cecilia. En ljuvlig bilderbok som man blir både fnissig och lycklig av att läsa! Alla borde
någon gång prova på att busa lös som mormor och morfar gör! Klarhet · Klicka här för att läsa
mer om tipset Klarhet. Westerlund, Lisa. Om ni vill bli galet arg, väldigt ledsen, ganska glad
och härligt lättad, läs då denna bok.
Leona - tärningen är kastad [Elektronisk resurs] : [kriminalroman]. Omslagsbild. Av:
Rogneby, Jenny. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. ISBN: 91-46-22560-9
978-91-46-22560-7. Anmärkning: E-bok (EPUB). Elektronisk version av: Leona - tärningen är
kastad : kriminalroman / Jenny Rogneby. Stockholm.
12 maj 2016 . Jag läste Leona – Tärningen är kastad förra sommaren och gillade den. Del två
hade jag tänkt läsa, men det blev tidigare och mer spontant när jag såg den på 7dagarslånshyllan på biblioteket när jag var där med en kompis. Jag behövde något snabbläst.
Leona – Alla medel tillåtna är en deckare med.
30 jul 2017 . Många har redan läst Leona - Tärningen är kastad, men jag utfärdar ändå en
spoilervarning för den som inte känner till serien om Leona och vill bli överraskad. Leona är
en skarp kvinna. Kaxig och rättfram och en skicklig utredare. Efter att ha försökt passa in i alla
mallar har Leona nu bestämt sig för att.
Boklysten: Recension: Leona: Tärningen är kastad av Jenny Rog.
En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i centrala
Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet väcker
snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova Brott
vid Citypolisen, får ärendet på sitt bord.
3 apr 2016 . Leona tärningen är kastad av Jenny Rogneby. En sjuårig flicka går naken och
blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig
ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet väcker snabbt stort uppseende. Den unga
Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln.
25 okt 2014 . "Leona - Tärningen är kastad" är en bok som jag hörde talas om i TV och
tidningar och blev väldigt nyfiken på. Tyvärr så blev jag väldigt besviken på den då jag
började läsa den. Jag läste dock ut den och den blev lite bättre men jag tror inte att jag kommer
att läsa fler böcker i denna serie. Jenny Rogneby.
En liten flicka går naken och blodig in på en bank och lyckas få med sig ett miljonbelopp
därifrån. Rånet väcker stort uppseende och brottsutredaren Leona Lindberg får ärendet på sitt
bord. Utredningen innehåller en rad märkliga omständighete.
17 Jul 2014 . Read a free sample or buy Leona. Tärningen är kastad by Jenny Rogneby. You
can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.
3 jul 2017 . En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank i
centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet
väcker snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova
Brott vid Citypolisen, får ärendet på sitt.
27 aug 2014 . Recension av Leona - Tärningen är kastad : kriminalroman, Jenny Rogneby.
Debutanten Jenny Rognebys snut Leona har alla förutsättningar för att snart vara en av de mer
etablerade i den svenska kriminallitteraturen. Jenny Rognebys debutroman inleds med att en
sjuårig flicka rånar en bank mitt i.
Tärningen är kastad has 392 ratings and 84 reviews. Carol said: E-galley graciously provided
by Edelweiss, Other Press and Author, Jenny Rogneby for my h.
20 sep 2014 . Bor: Stockholm. Bakgrund: Växte upp i Boden. Båda föräldrarna arbetade inom
Försvarsmakten. Adopterades till Sverige 1975 från Etiopien. Familj: Pojkvän. Aktuell: Med
debutdeckaren Leona – tärningen är kastad. Musikkarriär: Är utbildad musikalartist och har
arbetat som artist i många år. Har varit med i.

Leona - tärningen är kastad : kriminalroman. Omslagsbild. Av: Rogneby, Jenny. Språk:
Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Originalupplaga 2014. ISBN: 91-46-22559-5 978-91-4622559-1 978-91-7503-392-1 91-7503-392-5. Innehållsbeskrivning. Första boken med Leona
Lindberg, brottsutredare vid Roteln för grova brott.
29 okt 2017 . Hej! Säljer Jenny Rognebys Leona- tärningen är kastad. Inbunden bok. Med
vänlig hälsning Kali.
15 nov 2014 . Av Jenny Rogneby Wahlström & Widstrand, 2014. ISBN 9789146225591,
inbunden, 365 sidor. Eftersom författaren likt Leif G W Persson och Christoffer Carlsson är
kriminolog har den här boken redan i förväg blivit mycket uppmärksammad. Hennes två
kollegor har båda blivit mycket prisade och.
2 jul 2014 . Jag, som inte är någon växtfantast, fastnade vid det faktum att de på
morgonnyheterna sa att det är rosens dag idag. Jag har skickat virtuella rosor till alla nära och
kära. För de är ju så vackra och känns så romantiska, poetiska, hederliga och spännande de
där törneväxterna. Kreatörsflotten är snart redo för.
22 apr 2015 . Leona- Tärningen är kastad, Jenny Rongeby. Jenny Rogneby, Leona- Tärningen
är kastad. Handling: En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på
en bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga
rånet väcker snabbt stort uppseende.
20 aug 2014 . Sju år och bankrånare. En naken, blodig, sjuårig flicka rånar en bank i
Stockholm. Ingen på banken vågar göra något för de är rädda att flickan ska skadas ytterligare.
Fallet hamnar hos Roteln för Grova Brott och Leona Lindberg blir ansvarig för utredningen.
19 okt 2017 . Jag får erkänna att jag inte var någon stor fan av Rognebys första bok om Leona,
Leona: Tärningen är kastad (2014). Framförallt berodde det på att jag aldrig lyckades tycka om
Leona där, det fanns helt enkelt ingenting som fick mig att leva mig in i hennes position, inget
som fick mig att bry mig tillräckligt.
Jenny Rogneby debuterade i dagarna med vad som lanseras som första delen i en serie om
Leona. Första boken heter Tärningen är kastad.Leona är en mycket udda figur inte bara som
kriminell polis, utan framför allt i sina personlighetsdrag. En kärlekslös barndom med
(mycket) dåliga föräldrarelationer bildar bakgrund.
12 aug 2014 . Leona- tärningen är kastad av Jenny Rogneby, Wahlström&Widstrand, 2014
Hittade en bok av en tjej från Boden, och sån´t gillar jag. Andrea Lundgren är att annat
exempel men de bägge stilarna är totalt olika. Kriminalroman står det på framsidan och den
handlar om Leona Lindberg som jobbar som.
27 jun 2017 . Med det samma som jag började läsa boken så drog jag liknelser med Leona
Lindberg och Saga Norén från tv-serien Bron. Båda karaktärerna följer inte den vanliga
normen och säger precis vad de tänker. Skillnaden är att Leona har känslor medans Saga
saknar förmåga att visa dem. Boken börjar som.
20 sep 2014 . Senare, på kvällen eller natten, tar hon fram datorn och skriver vidare på bok
nummer två efter debuten Leona – Tärningen i kastad, som kom i somras. Heltidsjobbet som
brottsutredare, boklansering och nätter med skrivande fyller dygnet just nu. Men vi ska börja
från början. Jenny Rogneby har redan.
24 mar 2015 . Gör förutom skriver: Konsumerar populärkultur i alla former: tv, film, böcker,
musik. Springer och lyssnar på hög musik. Gör "sjuka" spellistor i spotify där hon blandar
"mellolåtar" och hiphop. Senast lästa bok: Leona – Tärningen är kastad av Jenny Rogneby.
Mimmi Epstein. mimmi.epstein@direktpress.se.
Pris: 54 kr. Pocket, 2015. Finns i lager. Köp Leona. Tärningen är kastad av Jenny Rogneby på
Bokus.com. Boken har 7 st läsarrecensioner.
Senaste artiklar. Therése Lindgren pryder t-shirtkollektion för att stoppa sexuellt våld ·

Thomas Erikson: “Din färg säger allt om vem du är” · Hans Alfredson: en man med många
(bok)sidor · Exklusiv smygläsning ur Tomas Ledins nya bok · Minnets kartograf – om
“Återstoden av dagen” av Kazuo Ishiguro. Nyhetsbrev.
23 apr 2015 . Hej! Återigen har det gått ett bra tag sedan jag gjorde ett inlägg. Här kommer så
en ny recension, den sjunde boken från Läsecirkeln… Leona – Tärningen är kastad.
Författare: Jenny Rogneby. Sju år och bankrånare. Jenny Rogneby, kriminolog: "Leona är
polis, kvinna och mamma vilket gör att hon.
Beskrivning. Första boken om Leona Lindberg, en ung brottsutredare vid Roteln för grova
brott vid Citypolisen i Stockholm. En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på förmiddagen
in på en bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp. Rånet väcker
snabbt stort uppseende. Leona Lindberg får hand.
21 aug 2014 . En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en bank
i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet
väcker snabbt stort uppseende. Den unga Leona Lindberg, brottsutredare vid Roteln för Grova
Brott vid Citypolisen, får ärendet på sitt.
13 nov 2017 . “En sjuårig flicka går – naken och blodig – in på en bank i centrala Stockholm
och lyckas få ett miljonbelopp med sig ut. Det ovanliga rånet väcker stort uppseende och det
blir den unga Leona Lindberg, utredare vid Citypolisen, som får ärendet på sitt bord. Fallet
innehåller märkliga omständigheter och.
Så här sa Jenny Rogneby om bakgrunden till ”Leona. Tärningen är kastad”, första boken i en
serie med den okonventionella brottsutredaren Leona Lindberg i huvudrollen: “Som
kriminolog och brottsutredare intresserar jag mig mycket för varför människor begår brott
men även varför människor inte begår brott.
29 mar 2017 . Liknande böcker: Genom tidens handflata. A. Salomonsson. Sista Karnevalen
D. Walcott. Kastanjeträdets makt. B. Mårtensson. Den gyllene hårnålen. M. Gustavsdotter.
Finns det hjärterum. S. Lövestam. Hur man förälskar sig.. E. Abrahamson. Dagboken - Jag
sökte d.. N. Sparks. Arthur M. Lindnord.
13 nov 2014 . Jenny Rogneby: Leona - Tärningen är kastad - Bokomdöme. Leona - Tärningen
är kastad. Av Jenny Rogneby Wahlström & Widstrand 2014. ISBN 9789146225591, Inbunden,
365 sidor. Eftersom författaren likt Leif G W Persson och Christoffer Carlsson är kriminolog
har den här boken redan i förväg blivit.
13 feb 2015 . Så kommer vi sedan till Jenny Rognebys Leona – tärningen är kastad. I cirka en
vecka låg dessa böcker uppochnedvända på nattygsbordet. Det låter väl förmodligen
fördomsfullt, men Anna Karolina ger intrycket av bad cop, det är ingen som du vill möta i en
mörk gränd med en red line-påse på dig.
5 aug 2015 . Leona - tärningen är kastad. Goddag! Inatt har jag sovit riktigt dåligt, jag var trött
när jag gick och la mig men sen kunde jag inte somna, så har mest legat och vridit mig men
varit för trött för att gå upp ändå.. Halv åtta skulle jag gå morgonpromenad med Johan och det
var skönt att komma ut och få lite frisk.
Jenny Rogneby (1974) gjorde succédebut 2014 med deckaren Leona – tärningen är kastad.
Historien kretsar kring den okonventionella brottsutredaren Leona Lindberg och ett ovanligt
bankrån utfört av en liten flicka. Hela tio förlag var intresserade av Rognebys manus och valet
föll på det anrika Wahlström & Widstrand.
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Leona är erkänd för sin yrkesskicklighet och samtidigt en udda fågel inom poliskåren, en

kontroversiell outsider och ensamvarg som inte drar sig för att ta till ibland rent våghalsigt
oortodoxa metoder om de helgar hennes syften. LEONA - Tärningen är kastad är den första
boken om Leona, en kriminalroman om att våga.
8 aug 2014 . Förväntan: Leona - tärningen är kastad av Jenny Rogneby - en traditionell
polisroman skriven av en kvinnlig polis med en kvinnlig polis i huvudrollen. Förutsättning:
En sjuårig flicka rånar banker i Stockholm och brottsutredare Leona Lindberg ansvarar för
utredningen. So far so good. Mirja Turestedts.
14 Mar 2014 - 41 sec - Uploaded by Bonniervideo"Leona – tärningen är kastad" är en
spänningsroman av Jenny Rogneby, brottsutredare .
2 feb 2015 . LEONA - Tärningen är kastad är den första boken om Leona, en kriminalroman
om att våga bryta normer, livsval och skamlös brottslighet i ett regntungt, ruggigt Stockholm.
Det här är en kriminalroman "tvärtemot". Vi är vana vid att utredande poliser med familjer och
problem beter sig precis som vi förväntar.
Vittnen som var inne på banken mitt inne i centrala Stockholm när rånet skedde kan inte
riktigt förklara vad de varit med om. Det är FÖR konstigt. FÖR obehagligt. Plötsligt hade den
lilla flickstackarn bara stått där inne i den stora lokalen. Liten, tunn och mager. Kanske i sexsjuårsåldern. Hon hade inga kläder på sig.
Hollywood-producent förvärvar filmrättigheterna till Jenny Rognebys deckare LEONA –
Tärningen är kastad. 12 april, 2016 | Wahlström & Widstrand. Los Angeles-baserade
produktionsbolaget Le Grisbi Productions har tillsammans med det tyska produktionsbolaget
DCM köpt filmrättigheterna till Jenny Rognebys.
8 jul 2017 . Titel: Leona: tärningen är kastad. Originalets titel: - Författare: Jenny Rogneby
Översättare: - Serie: Leona #1. Antal sidor: 364. Utgivningsår: 2014. Förlag: Wahlström &
Widstrand Utläst: 13/6. Handling En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka
förmiddagen in på en bank i centrala Stockholm och.
17 jul 2014 . Leona är erkänd för sin yrkesskicklighet och samtidigt en udda fågel inom
poliskåren, en kontroversiell outsider och ensamvarg som inte drar sig för att ta till ibland rent
våghalsigt oortodoxa metoder om de helgar hennes syften.LEONA – Tärningen är kastad är
den första boken om Leona, en kriminalroman.
26 jul 2015 . Leona - Tärningen är kastad” av Jenny Rogneby – (2014) – (Genre: Svensk
Skönlitteratur / Roman / Kriminalroman) ——— ”En sjuårig flicka går naken och blodig mitt
på blanka förmiddagen in på en bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett
miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga rånet väcker.
Köp billiga böcker inom leona. tärningen är kastad hos Adlibris.
30 aug 2014 . Leona – Tärningen Är Kastad av Jenny Rogneby (2014) – ♥♥♥♥ Wahlström &
Widstrand (recex). En sjuårig flicka går naken och blodig mitt på blanka förmiddagen in på en
bank i centrala Stockholm och lyckas få med sig ett miljonbelopp därifrån. Det osedvanliga
rånet väcker snabbt stort uppseende.
7 sep 2006 . avstånd, The Mind Gym, hörde av sig och skrev att jag verkade. 14 Mar 2014 - 41
sec - Uploaded by Bonniervideo"Leona – tärningen är kastad" är en spänningsroman av Jenny
Rogneby, brottsutredare . 3 sep 2014 . Men jag hade väldigt fel, och LEONA – Tärningen är
kastad blir en bok jag sträckläser.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789146225607&lib=X. ISBN:
91-46-22560-9 978-91-46-22560-7. Anmärkning: E-bok (EPUB). Elektronisk version av: Leona
- tärningen är kastad : kriminalroman / Jenny Rogneby. Stockholm : W&W, 2014. ISBN 9146-22559-5 (genererat), 978-91-46-22559-1.
9 feb 2016 . Jag har läst Leona tärningen är kastad av Jenny Rogneby. Många förlag ville ge ut
Jennys debutroman och jag var nyfiken på den. Nu förstår jag varför. Den är unik. Det är en

deckare men den rymmer så mycket mer. Och för mig personligen har det gett en del
lärdomar. Jag tillhör egentligen inte.
20 aug 2017 . Resultatet blev debutromanen "Leona-Tärningen är kastad",. – Jag kände i
princip ingen i bokbranschen. Jag fick göra som alla andra. När jag hade skrivit klart skickade
jag in mitt manus till förlagen och där hamnade det tillsammans med tusentals andra i deras
manushögar. – Jag trodde på idén och det.
22 apr 2015 . Naturligtvis var jag nyfiken på hennes debutroman Leona, tärningen är kastad.
Jag önskade mig boken i julklapp men fick den inte. Men tror ni inte att jag hade sådan tur att
jag gick och vann hennes bok i Månpockets tävling? Nu hör det till saken att jag inte gillar
deckargenren. Visst finns det bra böcker.
Titel: Leona - Tärningen är kastad : kriminalroman. Författare: Rogneby Jenny. Inbunden bok
i mycket fint skick. Omslag finns i mycket fint skick. Förlag: Wahlström & Widstrand
Upplaga: 1 Utgivningsdatum: 2014 Omfång: 364 sidor Serie: Leona. Läsordning: 1 (Deckare &
Thrillers ISBN: 9146225595) Beskrivning :==>> En.
Men Leona får också lära sig att allt har ett pris. Om Leona - Alla medel tillåtna : "När Jenny
Rogneby för två år sedan debuterade med kriminalromanen Leona - Tärningen är kastad fick
den ett starkt genomslag (.) Vilket driv i berättelsen! Och vilken okonventionell polis! I
Sverige blev läsarna överförtjusta, och boken har.
15 nov 2017 . En sjuårig flicka går – naken och blodig – in på en bank i centrala Stockholm
och lyckas få ett miljonbelopp med sig ut. Det ovanliga rånet väcker stort uppseende och det
blir den unga Leona Lindberg, utredare vid Citypolisen, som får ärendet på sitt bord. Fallet
innehåller märkliga omständigheter och.
Jenny Rogneby. - |~~~|| | | | ~~~~ ~ --~~~~ JENNYROGNEBYl. JENNY ROGNEBY LEONA
TÄRNINGEN ÄR KASTAD KRIMINALROMAN Wahlström & Widstrand. Front Cover.
28 sep 2016 . Wow! Jag minns att jag plockade hem den här ur recensionsex på gamla jobbet,
och nu har jag äntligen läst ut den! Leona - tärningen är kastad är skriven av Jenny Rogneby.
Jag tror att jag hade en ganska klar bild av hur boken skulle vara. Skriven av en kriminolog,
utbildad polis och med en kvinna i.
Leona - Tärningen är kastad : kriminalroman. Jenny Rogneby. Provläs! Inbunden. Wahlström
& Widstrand, 2014-07-17. ISBN: 9789146225591. ISBN-10: 9146225595. Priser för 1 ex.
Ändra Antal.
24 jun 2017 . En sjuårig flicka går - naken och blodig - in på en bank i centrala Stockholm och
lyckas få ett miljonbelopp med sig ut. Det ovanliga rånet väcker stort uppseende och det blir
den unga Leona Lindberg, utredare vid Citypolisen, som får ärendet på sitt bord. Fallet
innehåller märkliga omständigheter och.
19 sep 2014 . Hon agerar inte som det förväntas av en kvinna, mamma och polis. Boken,
”Leona – tärningen är kastad”, inleds med att en sjuårig flicka rånar SEB:s kontor vid
Östermalmstorg. Brottsutredaren Leona Lindberg får utreda händelsen. Hur mycket av dig
själv finns i Leona? – Ganska lite. Men en sak är det här.
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e bok t or r e nt l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d pdf uppkoppl a d
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e pub l a dda ne r f r i
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l a dda ne r bok
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e pub l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e bok m obi
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l a dda ne r m obi
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e bok f r i l a dda ne r pdf
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e pub vk
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e bok f r i l a dda ne r
l ä s a Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d uppkoppl a d pdf
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d t or r e nt
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d pdf l a dda ne r f r i
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e pub
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d f r i pdf
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e bok l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d t or r e nt l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d bok l ä s a uppkoppl a d f r i
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l ä s a uppkoppl a d f r i
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d pdf f r i l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d pdf
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d pdf l ä s a uppkoppl a d
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l ä s a uppkoppl a d
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e bok pdf
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l a dda ne r pdf
l ä s a Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d uppkoppl a d f r i pdf
l ä s a Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d pdf
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d e pub f r i l a dda ne r
Le ona . Tä r ni nge n ä r ka s t a d l ä s a

