Flickan med snö i håret
Kategori:

Deckare

Utgivningsdatum:

2011-03-11

Antal sidor:

352

Förlag:

Månpocket

Författare:

Ninni Schulman

ISBN:

9789170018633

Flickan med snö i håret.pdf
Flickan med snö i håret.epub

Flickan med snö i håret är journalisten och författaren Ninni Schulmans debutroman. "Debuterande Schulman
lyckas med det mesta." Kulturdelen Ondskan lurar mitt ibland oss ... En kall och snöig nyårsafton försvinner
sextonåriga Hedda Losjö från sitt hem utanför Hagfors i Värmland. Hennes föräldrar är förtvivlade. Vad kan
ha hänt deras skötsamma dotter? När poliserna Petra Wilander och Christer Berglund får fallet på sitt bord
visar det sig snart att Hedda har levt ett dubbelliv. En tid senare hittas en ung flicka mördad i en jordkällare i
skogen några kilometer från familjen Losjös hem. Flickan är naken och har dödats med ett skott i bakhuvudet.
Kan det vara den försvunna Hedda? Den lilla polisstationen står nu inför en av sina största utmaningar.
Journalisten Magdalena Hansson har lämnat Stockholm och flyttat hem till Hagfors med sin sexåriga
adoptivson Nils efter en uppslitande skilsmässa. Hon är trött och deprimerad och hoppas att lugnet på
landsbygden och tryggheten i uppväxtstaden ska ge henne livsglädjen tillbaka. Magdalena engagerar sig
känslomässigt i den försvunna Heddas öde och börjar undersöka fallet närmare.
Snart inser hon att den fridfulla bygden bär på hemligheter som vissa gör vad som helst för att dölja.

"Expressenjournalisten Ninni Schulman debuterar befriande opretentiöst med en ganska lågmäld, traditionell
deckare. Journalisten Magdalena Hansson återvänder till sina rötter och blir lokalredaktör i Hagfors efter en
uppslitande skilsmässa för att Värmland ska vara en trygg uppväxmiljö för hennes sexåring. Men vips hittas
en ung flicka mördad och en annan ung flicka försvinner. Imponerande trovärdigt beskriver Ninni Schulman
hur vardagen rämnar för de inblandade ..." Dagens Nyheter "Det är en historia på det personliga, sociala planet
som är väldigt bra, fint gestaltad. ... Det som ska vara en idyll på ytan gömmer det sig hemska saker under det är hon väldigt skicklig på." Magnus Utvik i Gormorron Sverige, SVT " ... det är alla människor och deras
kopplingar till varandra på orten som blir nummer ett i spänning. Ninni Schulman är skicklig på att skildra de
olika förhållanden och problem de har.
... Schulman har byggt upp ett bra persongalleri här i 'Flickan med snö i håret' och jag läser gärna mer om
dem." Bokhora
Vill du följa med. Ninni Schulman har arbetat som journalist sedan 1995 och började som lokalredaktör i
Hagfors för Värmlands Folkblad.
SÅNGTEXTER Här kommer sångtexter till våra sånger som du kan öva på hemma om du vill tillsammans
med den inspelade musiken.
Det var i December, det hade precis snöat och jag var tvungen att gå och skotta klockan var runt sex på
kvällen och det var redan mörkt.
Kåseri nr 472. Tjena, läget. Själv sitter jag i baksätet med mina hörlurar och lyssnar på romantisk musik som
tar sig djupt in i mitt hjärta. Betyg: 3/5 (4 röster). Det var i December, det hade precis snöat och jag var
tvungen att gå och skotta klockan var runt sex på kvällen och det var redan mörkt. [4] Hon debuterade som
författare 2010 med romanen Flickan med snö i håret. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som
seriemördare. Biografi. Som medlem i Sällskapet är du välkommen att bidra med en vald dikt av Martinson
som du ger en egen personlig reflektion. Sexnovellen 'Samlade Alster' är skriven av Ridstövlar och ligger i
kategorin Ageplay. [4] Hon debuterade som författare 2010 med romanen Flickan med snö i håret. Allsånger,
Festsånger, Bröllopsvisor, snapsvisor, vinsånger, ölvisor mm Sommarens vackra romans del 1. Detta har varit
en ny pre gripande utvärdering på den del av ofta biljettpriset, som ett sätt att Nike Air Max Herr lindra stress
från en nu berörda skyhöga öppen, utan olika flygbolagen använde passform med. Han jobbar på, flitigt och
länge. Detta har varit en ny pre gripande utvärdering på den del av ofta biljettpriset, som ett sätt att Nike Air
Max Herr lindra stress från en nu berörda skyhöga öppen, utan olika flygbolagen använde passform med.
Funderingarna växlar över tid beroende på var i cancerresan man befinner sig. Ninni Schulman har arbetat
som journalist sedan 1995 och började som lokalredaktör i Hagfors för Värmlands Folkblad.

