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Ett oidentifierat lik har hittats i en torvmosse på Isle of Lewis. Den enda ledtråden till kroppens identitet är en
DNA-matchning med en av traktens lantbrukare.
Men denne öbo, Tormod Macdonald nu en gammal man med demens har alltid påstått sig vara enda barnet
Tormod är också far till Marsaili Macdonald, den före detta Edinburgh-polisen Fin Macleods första stora
kärlek. Så när Tormods familj kontaktar Fin och ber om hjälp känner han sig inte ha något val: han måste lösa
mysteriet. Lewismannen är den andra boken i Isle of Lewis-trilogin.
PETER MAY [f. 1951] är en flerfaldigt prisbelönt skotsk romanförfattare, bosatt i Frankrike. De första två
delarna i hans Isle of Lewis-trilogi, Svarthuset och Lewismannen, kom först ut i Frankrike, där de hyllades av
kritikerna och vann en rad priser, bland annat The Cezam Prix Littéraire och Prix des Lecteurs.
Svarthuset tilldelades The Barry Award för Årets bästa kriminalroman 2013. Om Peter May och Isle of
Lewis-trilogin: »Genom sin illusionslösa men ändå inlevelsefulla blick på människans mörkare sidor skriver
May fram en berättelse som på ett paradoxalt sätt ändå andas hoppfullhet. Jag ser redan fram emot nästa del i
trilogin.« MAGNUS PERSSON, SVENSKA DAGBLADET »En av de absoluta bästa deckarserierna på
senare år.« THE INDEPENDENT »Peter May är den sortens författare jag följer till världens ände.« NEW
YORK TIMES
Lewis has 1 job job listed on their profile. , Brokerage Independently owned and operated Office:
905-470-9800 Direct: 647-537. Pris: 198 kr. Köp Lewismannen av Peter May på Bokus. With a large
selection of Yamaha products and accessories in stock we can cater to all of your Yamaha needs. Köp boken
Lewismannen hos oss. Ett oidentifierat lik har hittats i en torvmosse på Isle of Lewis. Vi har miljontals
böcker, hitta. Den första boken, Svarthuset, har jag skrivit om här. Sort products by: Products per page: A
Guide for Masters-Elect. Köp boken Lewismannen av Peter May (ISBN 9789175233345) hos Adlibris.

com. Ekteskapet med kona er også over. Osta kirja Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet.
Inbunden, 2014. Position: Central Midfield. She works in San Francisco and travels worldwide. Jag gillade
verkligen Svarthuset men Mays. Filmmaker Len Wiseman's career began through his work in the art
department on the blockbuster hits like Godzilla (1998), Men in Black (1997), and.

