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Beskrivning
Författare: Jason Goodwin.
Den första spännande och underhållande boken i en ny serie om Yashim, detektiven i
Istanbul.
Året är 1836 och det Osmanska riket står inför en rad reformer. Som en maktdemonstration
har krigsgeneralen beslutat att visa upp sina nya trupper för sultanen i en parad. Samtidigt har
fyra officerare spårlöst försvunnit, varav en hittas spektakulärt avrättad. I sultanens harem
hittas dessutom en av hans konkubiner strypt. Morden hotar att rubba balansen i det
Osmanska riket. Eunucken Yashim sätts att lösa fallet och han har tio dagar på sig innan den
stora paraden ska gå av stapeln.
"Det är en ren njutning att läsa, man andas plötsligt med lätthet Istanbuls luft på 1800-talet,
som vore man där själv i gränder och palats." Dagens Nyheter
"Njut av ett filmiskt morddrama laddat med mörka stämningar, smärtsamt skarp psykologi,
stark dialog och många fantastiska fakta." Amelia

Annan Information
på Tradera. Medikalisering Av Själslivet Varför Psykiatrisk Behandling Misslyckas 2010. Fast
pris - köp nu! 200 kr på Tradera. Yashim - Detektiven I Istanbul Bok 1 - Eunuckens Gåta Fast
pris - köp nu! 60 kr på Tradera. Svenska Tv-Favoriter X 3 - Kullamannen Fortfarande
Inplastad - Dvd Fast pris - köp nu! 249 kr på Tradera.
Första boken av tre om Yashim, detektiven från Istanbul. Året är 1836 och det Osmanska riket
står inför en rad reformer. Några spektakulära mord hotar att rubba balansen i riket. Eunucken
Yashim får tio dagar på sig att lösa morden. Tecken tyder på att sultanens forna elitförband
Janistjarerna är inblandade. Ämne: Yashim.
30 jul 2008 . Senaste utlästa bok var en omläsning, PD James/I mördarens rum. Gillar att
bädda ner mig i sängen om sommarkvällen med en gammeldags deckare. Just nu läser jag en
bok om Dolly Parton och sängläsning är "Eunuckens gåta" av Jason Goodwin. 2. Vilken bok
skall du börja på härnäst? Oj, det vet jag.
Eunuckens gåta av Jason Goodwin: Den första spännande och underhållande boken i en ny
serie om Yashim, detektiven från Istanbul. Året är 1836 och det Osmanska riket står inför en
rad reformer. Som en maktdemonstration har krigsgeneralen beslutat att visa upp sina nya
trupper för sultanen i en parad. Samtidigt har.
Goodwin Jason Eunuckens Gåta. Bok 2008-03-26. Den första spännande och underhållande
boken i en ny serie om Yashim, detektiven i Istanbul. Året är 1836 och det Osmanska riket
står inför en rad reformer. Som en maktdemonstration har krigsgenerale. Läs mer Artikelnr:
615115. 41:- Beställningsvara. Skickas inom.
Hop-Ciki-Yaya-deckare, del två. Huvudpersonen - transvestitdetektiv, nattklubbsägare och
datakonsult - tackar nej när hennes vän Buse ber om hjälp. Men när någon vandaliserar Buses
lägenhet och senare mördar henne inser hon att det är dags att gripa in. Arbetet med att få fast
mördaren tar henne in i maktens.
22 jan 2014 . Eunuckens gåta. Författare: Jason Goodwin Antal sidor: 347. Mitt betyg: * *
Handling: Året är 1836 i Istanbul. Fyra officerare i sultanens armé har spårlöst försvunnit och
en av dem hittas spektakulärt mördad i en järnkittel. Samtidigt har en av sultanens konkubiner
blivit strypt i palatsets harem. De mystiska.
11 apr 2007 . ”Eunuckens gåta”. (The Janissary Tree). Övers. Hans Berggren. Alfabeta.
Deckarens strikta form är en sorts besynnerlig frihet, där ständigt nya teman och stickspår
visar sig möjliga att förena med reglerna. Historiska deckare innebär ännu en tvångströja, när
de historiska sanningarna inte får förbigås.
2 sep 2010 . Kanske någon historisk roman…? /Öster. Svara. Astrid. september 6, 2010 kl.
8:27 f m ∞. Det finns en bokserie (tre böcker än så länge) som utspelar sig i Istanbul på 1830talet. Första boken heter Eunuckens gåta av Jason Goodwin. Gillar du historiska romaner så ^^
Själv så tyckte jag att de var riktigt bra.

12 maj 2017 . År 105 e Kr presenterade eunucken Cai Lun nervöst sin nya uppfinning för den
kinesiske kejsaren – en helt ny metod för att tillverka papper. Han blötlade bark från
mullbärsträdet, .. Därför försökte man runt om i Europa lösa gåtan med hur man tillverkar
äkta porslin. Först år 1709 lyckades två tyskar,.
6 sep 2011 . . överlevnadshandbok för föräldrar - Joshua Piven, David Borgenicht och Sarah
Lagens långa näsa - Hans Alfredsson Aldrig fucka upp - Jens Lapidus Catilinas gåta - Steven
Saylor Domen - John Grisham Mess - Jens Ganman Hotet - Michael Connelly Eunuckens gåta
- Jason Goodwin Det sönderslagna.
Annorlunda deckarmiljöer: Från Jerusalem till Konstantinopel på 1800-talet, Istanbul idag och
år 1838, Shanghai och Betlehem i respektive »Hästen från Porten« (Albert Bonniers) av Carina
Burman, »Harem« (Midas) av Barbara Nadel, »Ormstenens gåta« (Alfabeta) av Jason
Goodwin, »De röda råttorna« (Ordfront) av Qiu.
Ormstenens gåta är den andra fristående boken av tre om den osmanske detektiven Yashim.
Första boken, Eunuckens gåta, blev belönad med en Edgar Award, USA:s stora deckarpris.
Jason Goodwin är en engelsk historiker, och har bl a skrivit om te i boken The Gunpowder
Gardens: Travels in China and India in Search.
20 aug 2007 . Eunuckens gåta är faktiskt riktigt bra. Men så är jag en sucker på deckare.. Att
placera en i Turkiet på 1830-talet i napoleonkrigens efterdyningar kan inte slå fel. Andra
historiska deckare av hög klass är Rennie Airths trilogi om scotland yard kommisarien
Madden, speciellt första delen "River of darkness" i.
Tre gånger i månaden kommer långtradare fullastade med människor på flykt från Iran, Irak
och Syrien. Nioårige Gazas far är mellanhand i kedjan av människosmugglare. Flyktingarna
förvaras i en särskilt inrättad underjordisk vattencistern. Gazas jobb är att se till att de inte blir
upptäckta och att de får tillräckligt med mat.
Eunuckens gåta - Uppläsare: Jacob Nordenson. Författare: Goodwin, Jason. Pris: 359 SEK.
ISBN: 978-91-501-0813-2. Förlag: ALFABETA BOKFÖRLAG AB. Utgiven: 2007-04.
31 okt 2017 . av Jason Goodwin. Den första spännande och underhållande boken i en ny serie
om Yashim, detektiven i Istanbul.Året är 1836 och det Osmanska riket står inför en rad
reformer. Som en maktdemonstration har krigsgeneralen beslutat att visa upp sina nya trupper
för sultanen i en parad. Samtidigt har fyra.
. Medelhavskust Istanbul & Egeiska kusten : reseguide Turkiet : stigar och vägskäl Istanbul :
ett paradis för matälskare Turkiet Meze maritime : en matresa i Turkiska vatten Istanbul :
minnen av en stad Arabesk Snö Belsassars dotter Kristallburen Eunuckens gåta Profetmorden :
en Hop-Ciki-Yaya-Deckare Gigolomordet.
Arabesk : [ett fall för kommissarie Çetin Ikmen]. Omslagsbild. Av: Nadel, Barbara. Språk:
Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 2005. Förlag: MBM. Originaltitel:
Arabesk. Antal reservationer: 0. Logga in för att reservera titeln. Lägg i minneslista. Tipsa.
Året är 1836 och det Osmanska riket står inför en rad reformer. Fyra officerare i sultanens
armé har spårlöst försvunnit, varav en hittas spektakulärt avrättad. I sultatens harem hittas
dessutom en av hans konkubiner strypt. Eunucken Yashim sät.
Första boken med kyrkoherde Simon Eldfeldt. År 1897 väntas kung Oscar II till Karlshamn.
Ett dött barn med siffran 13 skrivet på huvudet hittas på en bakgård. Det är det andra liket på
kort tid med samma siffra på huvudet, något som väcker Simon Eldfeldts nyfikenhet. De
styrande i Karlshamn gips av panik. You must login.
En skrämmande tanke och påminnelse. Varför familjen ändå väljer att se denne främling som
sin förlorade son förblir en gåta. Föregår känslorna det uppenbara? Väger sorgen över ... Detta
gör också eunucken Varys extra intressant. Han är en till synes mild och from ögontjänare men
som man vid närmare koll inte vet var.

9 jul 2013 . Beskrivning. Historisk deckare från 1830-talets Istanbul. Sultanen Mahmud II
härskar, janitsjarkåren har slagits ner och ersatts av Nya gardet, den kejserliga armén. En av
sultanens konkubiner i haremet hittas strypt och fyra officerare från Nya gardet hittas
mördade. Eunucken Yashim får i uppdrag att lösa.
15 jan 2010 . De två tidigare böckerna i serien är Eunuckens gåta och Ormstenens gåta. Året är
1840. Ett rykte om att en försvunnen renässansmålning skulle ha dykt upp i Venedig har nått
Istanbul. Detektiven Yashim får uppdraget att söka rätt på den och tvingas åka till Venedig.
Och på något märkligt sätt verkar alla.
Av: Izner, Claude, pseud. för Laurence Lefèvre & Liliane Korb. Språk: Svenska. Medietyp:
Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 2013. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: Kabusa. ISBN:
91-7355-309-3 978-91-7355-309-4 978-91-7355-350-6 91-7355-350-6. Originaltitel: Le secret
des Enfants-Rouges. Logga in för att.
Eunuckens gåta (2006) (The Janissary Tree) Jason Goodwin Vad? Platsen är Istanbul och året
är 1836. Fyra officerare i sultanens nya garde har försvunnit och en efter en hittas de brutalt
mördade på speciellt utvalda platser i den osmanska huvudstaden. Eunucken Yashim får i
uppdrag att lösa fallen, men tiden är knapp.
Den sjätte kriminalromanen med kommissarie Anders Knutas vid Visbypolisen.När Visbys
nya kongresshall invigs är det festfixaren Viktor Algård som har hand om arrangemangen.
Nästa morgon hittas han mördad i en personalhiss i byggnaden. Därefter brinner tre
sommarstugor på södra Gotland ner. Available: 1.
Foto: © Angus Muir. Nadel, Barbara (19?? -). Brittisk kriminalförfattare, som är oerhört
tystlåten vad det gäller uppgifter om hennes person. Hon har envist vägrat uppge födelseår,
och det finns skäl att tro att Barbara Nadel inte är hennes egentliga namn. Av de få uppgifter
hon i intervjuer lämnat om sig själv framgår att hon är.
Köp Eunuckens gåta av Jason Goodwin hos Bokus.com. Första boken, Eunuckens gåta, blev
belönad med en Edgar Award, USA:s stora deckarpris. Jason Goodwin är en engelsk
historiker, och har bl a skrivit om te i Pris: 42 kr. Pocket, 2009. Finns i lager. Köp Ormstenens
gåta av Jason Goodwin hos Bokus.com. Boken har.
Pris: 41 kr. pocket, 2009. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Ormstenens gåta av Jason
Goodwin (ISBN. 9789150111712) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. Köp Eunuckens gåta
av Jason Goodwin hos Bokus.com. De som köpt den här boken har ofta också köpt
Ormstenens gåta (pocket) av Jason Goodwin. Pris: 228.
28 feb 2014 . Barkhes döttrar (pocket) Skämmerskans dotter (kartonnage) En dag (pocket).
Eunuckens gåta (pocket) Livlinan (inbunden) För dig sedd (häftad) För dig nära (häftad)
Jagad av lögnen (inbunden) När döden kom till Pemberley (inbunden) Wuthering Heights
(häftad) Middag på 30 minuter (inbunden).
Tyde gåtan hvem som vill: godt tycks kassan räcka till, fester ges, och fin är mamma, men jag
gjort det vissa rön, blir det tal om frökens lön, är man fattig .. från Andros» och »Eunucken»
och som ett mycket intresseväckande motstycke till dem hans med drastisk bredd
karaktäriserade Arv i Holbergs »Henrik och Pernille».
13 jun 2009 . Jag skulle rekommendera Eunuckens gåta av Jason Goldwin, jag är lite osäker på
om jag fick namnet helt rätt. Det är en väldigt annorlunda och underhållande deckare. Anmäl!
13 juni 2009 23:32. Klara. Joachim: Patient 67 och Passageraren har jag redan läst, kom igen
med fler… Klara: Nyhet för mig.
5 sep 2007 . Författare: Jason Goodwin Titel: Eunuckens gåta. Inläsare: Jacob Nordenson
ISBN: 9789150108132. Kategorisering: Skönlitteratur Utgivningsdatum: 2007. Betyg: 3 av 10.
Boken utspelar sig 1836 i nuvarande Turkiet och handlar om Eunucken Yashim och hans
strävan att lösa ett mord inne på sultanens.

Pris: 41 kr. pocket, 2008. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Eunuckens gåta av Jason
Goodwin (ISBN 9789150109245) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
2007. Alfabeta. Den första spännande och underhållande boken i en ny serie om Yashim,
detektiven från Istanbul. Året är 1836 och det Osmanska riket står inför en rad reformer. Som
en maktdemonstration har krigsgeneralen beslutat att visa upp sina nya trupper för sultanen i
en parad. Samtidigt har fy…
19 maj 2008 . Av Jason Goodwin. The Snake Stone 2007. Översatt av Hans Berggren Alfabeta
2008. En eunuck som snavar över lik i 1830-talets Istanbul och löser intrikata mordgåtor med
kopplingar till lord Byron och reliker från Jesus sista måltid – låter det exotiskt nog, som en
bekräftelse på att det knappast går att.
Bli den förste som recenserar denna titel. Logga in för att recensera denna titel. Andra titlar av
samma författare. 1. 270193. Omslagsbild. "Jag bor vid ett rastställe- ". Av: Moberg, Lennart.
Av: Palm, Anders. Liknande titlar. 21494. Previous. 155247. Omslagsbild · Förstenad. Av:
Nadel, Barbara. 23107. Omslagsbild. Harem.
Jason Goodwin: Eunuckens gåta : Yashim - detektiven i Istanbul. Inlagd 2009-05-25.
Rekommenderas: Ja. Boken handar om. Första delen av tre om Yashim, detektiven från
Istanbul. Året är 1836 och det Osmanska riket står inför en rad reformer. Några spektakulära
mord hotar att rubba balansen i riket. Eunucken Yashim.
Tre gånger i månaden kommer långtradare fullastade med människor på flykt från Iran, Irak
och Syrien. Nioårige Gazas far är mellanhand i kedjan av människosmugglare. Flyktingarna
förvaras i en särskilt inrättad underjordisk vattencistern. Gazas jobb är att se till att de inte blir
upptäckta och att de får tillräckligt med mat.
7 sep 2011 . Jan Mårtenson: Mord i Havanna Karin Slaughter: Fraktur Joseph Wambaugh:
Hollywood station. Asien Boris Akunin: Vinterdrottningen Colin Cotterill: Den motvillige
kommunisten. Jason Goodwin: Eunuckens gåta. Matt Rees: Morden i Betlehem Diane Wei
Liang: Jadeögat Australien Will Elliot: Cirkus Pilo
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.
Arken. Nätbutik www.arken.se. Välkommen att besöka vår Nätbutik. 2. Eunuckens gåta Uppläsare: Jacob… www.arken.se/product-view.asp?prodid=13… Du kan köpa eunuckens
gåta - uppläsare: jacob nordenson hos Arken. 0 Skriv ett omdöme! Ditt företag? Finansiell
info.
hafferlaffen, håller med dig om Jason Goodwins Eunuckens gåta, jag håller på och läser
Ormstenens gåta och jag gillar verkligen hans sätt att skriva o berätta. En annan författare som
jag gillar är Barbara Nadel, hon skriver två olika typer av deckare, den ena handlar om en
turkisk kommisarie i Istanbul och.
I tipslistans böcker får du uppleva miljöer med fin tidsfärg. Du får följa med den svenska
författarinnan Euthanasia Bondeson till världsutställningens London 1851 och länsman Harald
Morell när han löser mordfall i Ångermanland 1849, träffa kommissarie Carl Hell i 1930-talets
Uppsala och den hårdkokta privatdetektiven.
gåtor, folkvisor, folktro och folkmedicin. Verket publiceras stegvis på sällskapets webbplats
från och med våren 2010. Först utges äldre dansmelodier, som .. Hiterapporterna om kvinnor
(1977) res pektive män (1982) flankerar Germaine. Greers Den kvinnliga eunucken (1971)
och. Ester Vilars Den dresserade mannen.
2011, Hamilton, Steve, The lock artist (Tystnadens gåta). 2010, Hart, John, The last child.
2009, Box, C.J., Blue heaven (De samvetslösa). 2008, Hart, John, Down river. 2007, Goodwin,
Jason, The janissary tree (Eunuckens gåta). 2006, Walter, Jess, Citizen Vince (Den
amerikanske medborgaren). 2005, Parker, T. Jefferson.

"Bellinis porträtt" är tredje delen i serien om Yashim detektiven i Istanbul. De två tidigare
böckerna i serien är "Eunuckens gåta" och "Ormstenens gåta". Pressröster om "Ormstenens
gåta": Härlig tidsatmosfär och en sån spännande gåta annorlunda och rolig deckare För
deckarfantaster och människor som är intresserade av.
Gibbins, David: Heligt guld. Övers: Gösta Zetterlund. Norstedts. Godwin, William: Världen
som den är eller Caleb Williams äventyr. Övers: Erik Carlquist. Hström Text & Kultur.
Goodwin, Jason: Eunuckens gåta. Övers: Hans Berggren. Alfabeta. Grytten, Frode: Sommaren
är inte att lita på. Övers: Inge Knutsson. Natur & Kultur.
Pris: 41 kr. pocket, 2009. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Ormstenens gåta av Jason
Goodwin (ISBN 9789150111712) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Tre gånger i månaden kommer långtradare fullastade med människor på flykt från Iran, Irak
och Syrien. Nioårige Gazas far är mellanhand i kedjan av människosmugglare. Flyktingarna
förvaras i en särskilt inrättad underjordisk vattencistern. Gazas jobb är att se till att de inte blir
upptäckta och att de får tillräckligt med mat.
1 aug 2014 . Samtidigt har fyra officerare spårlöst försvunnit, varav en hittas spektakulärt
avrättad. I sultanens harem hittas dessutom en av hans konkubiner strypt. Morden hotar att
rubba balansen i det Osmanska riket. Eunucken Yashim sätts att lösa fallet och han har tio
dagar på sig innan den stora paraden ska gå av.
Annan Information. 28 feb 2014 . Eunuckens gåta (pocket) Livlinan (inbunden) För dig sedd
(häftad) För dig nära. (häftad) Jagad av lögnen (inbunden) När döden kom till. 31 mar 2015 .
Eunuckens gåta av J Goodwin Norrlands svårmod av T Söderlind Barnbruden av A
Leastadius Larsson Han är tillbaka av T Vermes Två.
19 jun 2008 . JASON GOODWIN | Eunuckens gåta | Översättning Hans Berggren | Alfabeta
Detta är inte något för den som absolut vet hur en deckare ska se ut och som inte vill låta sig
överraskas. För när Jason Goodwin berättar om hur det kunde gå till för snart 200 år sedan i
Istanbul, så hamnar vi snabbt i exotism och.
Den är en av sexualitetens bäst bevarade gåtor. Kristina Hultman letar och . Men i sökandet
efter svar på sexualitetens gåtor letade man hellre efter korrespondenser och likheter mellan
könen. Dessutom var klitoris inte . Vi ändrade vår bild från den Kvinnliga eunucken till den
Falliska kvinnan. Avståndet mellan klitoris.
Köp boken Ormstenens gåta av. Jason Goodwin (ISBN 9789150111712) hos
Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. Pris: 29,40. €. cd-bok, 2008. Skickas inom 1‑4 vardagar. .
Beställ boken Ormstenens gåta av Jason. Goodwin (ISBN 9789150109207) hos Adlibris
Finland. Köp Eunuckens gåta av Jason. Goodwin hos Bokus.com.
Jämför priser på Eunuckens gåta (Pocket, 2008), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Eunuckens gåta (Pocket, 2008).
10 jun 2009 . Jag gillade dem båda (Eunuckens gåta* och Ormstenens gåta), för det är både
spännande deckare men ger också inblickar i Turkiets historia. Kriminalroman jag gillar:
Gåtan på Granliden av Torsten Sandberg ingår i Bonners serie Kriminalklassiker och inköptes
på någon bokrea, mest för att jag är lite.
Året är 1838. Maximilien Lefèvre, en fransk arkeolog, anländer till Istanbul fast besluten att
finna en försvunnen bysantinsk skatt. Hans närvaro skapar oro i stadens grekiska grupperingar
och snart hittas hans kropp stympad utanför den franska ambassaden. Yashim, åtar sig att lösa
fallet. Spåren leder honom tillbaka i.
6 sep 2014 . Jag har ju tidigare berättat om Barbara Nadels deckare Çetin Ikmen Nu har jag läst
om ännu en.Den är skriven av författaren till Horisontens härskare, Jason Goodwin.Jag tror att
för att verkligen kunna uppskatta Eunuckens gåta bör man ha läst Horisontens härskare, och
varit i Istanbul.Vilket ju jag har.

103671. Bok:Ormstenens gåta : [Yashim - detektiven i Istanbul]:Första svenska upplaga
Ormstenens gåta : [Yashim - detektiven i Istanbul] . Ljudbok, CD:Ormstenens gåta:2008 · Eljudbok:Ormstenens gåta:2013. Innehållsbeskrivning . Bok:Eunuckens gåta:2007. Eunuckens
gåta. Av: Goodwin, Jason. Utgivningsår: 2007.
31 okt 2012 . Jason Goodwins protagonist är den osmanske detektiven och eunucken Yaseim.
Eunuckens gåta är den första delen i en trilogi om Yaseim. Ormstenens gåta är titeln på del två.
Tredje delen heter Bellinis porträtt. Under en lika fantastisk som lärorik resa till Istanbul gick
jag och kände igen. Det var magiskt!
24 maj 2014 . Ormstenens gåta av Jason Goodwin. Boken var lite rörig innan jag hade lärt mig
alla namn och kommit in i historien. Miljöskildringarna fängslade och det kändes som om jag
befann mig i Istanbul. När jag började lyssna på boken insåg jag att jag faktiskt hade läst en
bok av den här författare vid ett tidigare.
Den tredje boken om draken Temeraire och hans kapten. Storbritannien har köpt tre värdefula
drakägg från ottomanska imperiet. Temeraire och kapten Laurence ska eskortera lasten till
England. Den kinesiska draken Lien är en fiende som anklagar Temeraire för att hennes
flygkapten är död. Logga in för att reservera.
Diagnos Mördad. Diagnos strypt - Peter Gissy. Diagnos strypt. Spökskeppet Vallona - Lena
Ollmark, Mats Wänblad. Spökskeppet Vallona. Ormstenens gåta - Jason Goodwind.
Ormstenens gåta. Med strömmen - Hjalmar Söderberg. Med strömmen · Prova Storytel ·
Ladda hem appen · Lös in kampanjkod · Frågor och svar.
3 maj 2007 . Eunuckens gåta kan naturligtvis läsas som en slags allegori över situationen i
dagens Turkiet, ett land som ständigt vacklar mellan en längtan till västvärldens moderna
version av civilisationen och en minst lika stark längtan tillbaks en tid då landet var en
stormakt att räkna med. Inte bara ett lätt exotiskt land.
Goodwin, Jason; Eunuckens gåta [Ljudupptagning] : [Yashim - detektiven i Istanbul] / Jason
Goodwin ; översättning: Hans Berggren; 2007; Tal(Talbok). 1 bibliotek. 2. Omslag. Goodwin,
Jason (författare); [The janissary tree]; Eunuckens gåta [Ljudupptagning] : Yashmin detektiven i Istanbul / Jason Goodwin; 2007; Tal.
Eunuckens gåta. (Art.Bet: 9789150109245) Den första spännande och underhållande boken i
en ny serie om Yashim, detektiven i Istanbul. Året är 1836 och det Osmanska riket står inför
en rad reformer. Som en maktdemonstration har krigsgeneralen beslutat att visa upp sina nya
trupper för sultanen i en parad. Samtidigt.
Eunuckens gåta : <Yashim - detektiven i Istanbul>. av Goodwin, Jason. BOK (Pocket).
Alfabeta, 2008-03-26 Svenska. Lektörsomdöme. plastad (4-7 dgr). Pris: 83:- Ditt pris: 83:- st.
förl.band (2-5 dgr). Pris: 48:- Ditt pris: 48:- st. Katalogiserad av BTJ. Snabbfakta · Detaljer. 8.
Laddar .
Author: Ericsson, Niclas. 132223. Cover. Ormstenens gåta. Author: Goodwin, Jason. 107007.
Cover · Belsassars dotter. Author: Nadel, Barbara. 257118. Cover. Den rödhåriga kvinnan.
Author: Pamuk, Orhan. 125906. Cover · Djupa vatten. Author: Nadel, Barbara. 124087. Cover.
Eunuckens gåta. Author: Goodwin, Jason.
Found 4 products matching eunuckens [97ms]. Products without images have been hidden.
Click here to show products without images. Products without images have been hidden.
Click here to show products without images. Go to the productFind similar products.
9789150109245 9150109243. eunuckens gåta 29 00 kr.
26 jul 2010 . Nu har jag läst "Eunuckens gåta" av Jason Goodwin, en bok som har legat till sig
sedan förra sommaren. En trevlig liten historia (och lite historielektion också) om Istanbul på
1800-talet. Handlingen: En av sultanens haremsflickor har hittats strypt, fyra officerare i
sultanens armé har kidnappats varav en av.

Om ytterkolv banskötare hetaste högstadieeleven än 99999 maxstraffet återomspårad Pris: 42
kr. Pocket, 2009. Finns i lager. Köp Ormstenens gåta av Jason Goodwin hos Bokus.com.
Boken har 1 läsarrecension. söndagstidningens bangårdar med koktid A Pris: 41 kr. pocket,
2009. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken.
Bok (1 st) Bok (1 st), Ormstenens gåta; Ljudbok CD (1 st) Ljudbok CD (1 st), Ormstenens
gåta; E-ljudbok (1 st) E-ljudbok (1 st), Ormstenens gåta. Markera: Eunuckens gåta (2007).
Omslagsbild för Eunuckens gåta. [Yashim - detektiven i Istanbul]. Av: Goodwin, Jason.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Eunuckens.
13 jul 2008 . Lättsamt. Läser ”Eunuckens Gåta” av Jason Goodwin. Fascinerande, roande.
Istanbul 1836 var en gåtfull och farlig stad. Orginell och charmerande deckarhjälte: En eunuck
som älskar att laga mat. Har kommit igenom hälften av Kleins katastrofteorier. Tungt. Tar sats
för att orka med resten. Postat i:deckare.
Den vackra modellen Sonia Gluck är fast för alltid i en bisarr sista pose - dold under slöjan på
modellbordet där hon avmålats hittas en dödlig dolk som ge.
Zetterholm, Finn (1945 - ). Svensk författare och vissångare m.m., född och uppvuxen i
Sigtuna. Finn Zetterholm, som är son till författaren Tore Zetterholm (1915-2001), började
redan tidigt i tonåren att skriva noveller och dikter. Sin första visa skrev han 1965. Finn
Zetterholm tillhör det visgäng som började uppträda på.
Explore kexi's photos on Flickr. kexi has uploaded 5218 photos to Flickr.
Pris: 42 kr. Pocket, 2008. Finns i lager. Köp Eunuckens gåta av Jason Goodwin på
Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
Arken. Nätbutik www.arken.se. Välkommen att besöka vår Nätbutik. 3. Eunuckens gåta Uppläsare: Jacob… www.arken.se/product-view.asp?prodid=13… Du kan köpa eunuckens
gåta - uppläsare: jacob nordenson hos Arken. 0 Skriv ett omdöme! Ditt företag? Finansiell
info.
1 feb 2011 . Jag har ju tidigare berättat om Barbara Nadels deckare Çetin Ikmen Nu har jag läst
om ännu en.Den är skriven av författaren till Horisontens härskare, Jason Goodwin.Jag tror att
för att verkligen kunna uppskatta Eunuckens gåta bör man ha läst Horisontens härskare, och
varit i Istanbul.Vilket ju jag har.
Tre gånger i månaden kommer långtradare fullastade med människor på flykt från Iran, Irak
och Syrien. Nioårige Gazas far är mellanhand i kedjan av människosmugglare. Flyktingarna
förvaras i en särskilt inrättad underjordisk vattencistern. Gazas jobb är att se till att de inte blir
upptäckta och att de får tillräckligt med mat.
Ladda ner Ormstenens gåta av Jason Goodwin som Ljudbok till din mobil 100% gratis i 14
dagar!
Ormstenens gåta. Av: Goodwin, Jason. 205853. Omslagsbild. Herr Cevdet och hans söner. Av:
Pamuk, Orhan. 59327. Omslagsbild · Eunuckens gåta. Av: Goodwin, Jason. 105618.
Omslagsbild. Matthandlare Olssons död D. 1. Av: Wahlberg, Karin. 109468. Omslagsbild ·
Matthandlare Olssons död D. 2. Av: Wahlberg, Karin.
138123. Omslagsbild. Förstenad. Av: Nadel, Barbara. 158298. Omslagsbild · Eunuckens gåta.
Av: Goodwin, Jason. 101586. Omslagsbild. Ormstenens gåta. Av: Goodwin, Jason. 177031.
Omslagsbild · Matthandlare Olssons död. Av: Wahlberg, Karin. 36494. Omslagsbild.
Matthandlare Olssons död D. 2. Av: Wahlberg, Karin.
Eunuckens gåta - Jason Goodwin på Ciao. Din åsikt och erfarenhet behövs. Betygsätt
Eunuckens gåta - Jason Goodwin och hjälp andra konsumenter.. Pris från 41,00 kr (08.10.17)
Eunuckens gåta. Jason Goodwin. Eunuckens gåta. ISBN: 9789150108132. Översättare: Hans
Bergren Bandtyp: CD-skiva. Antal sidor: 0. Utgivningsår: 2007. Språk: Svenska Lagerstatus:

Finns i lager. Högupplöst omslagsbild. Pris: 342 kr. KÖP! Dela. NYHETER. Jubileumsvisning
av Jag är nyfiken gul med bokrelease för.
31 maj 2008 . Per Anders Fogelström, 3 titlar om en Stockholmsbaserad arbetarsläkt (Mina
drömmars stad, Minns du den stad samt I en förvandlad stad. Vilket intressant nog är 1,3 och
4 i serien. Får inhandla 2an själv). - Torgny Lindgren, Pölsan -Jason Goodwin, Eunuckens
gåta -Frihetens lexikon -Alastair Campbell.
20 maj 2007 . Omslaget på boken är också ganska missvisande, för man förutsätter ju att detta
är Yashim, men inuti boken kan man sedan läsa att han är slätrakad. Vem är då mannen på
omslaget? Även titeln är för mig lite underlig, jag kanske missuppfattade allt, men jag hittade
ingen gåta vare sig ställd av en eunuck.
31 dec 2016 . CD-bok: Eunuckens gåta - Jason Goodwin Före detta låneex i synligt begagnat
skick.
Boktuggs manifest · Om Boktugg · Annonsering · Kontakta oss. Eunuckens gåta. Eunuckens
gåta. Serie, Yashim - detektiven i Istanbul (1). Författare. Goodwin, Jason. Medverkande.
Nordenson, Jacob (Uppläsare). Bergren, Hans (Översättare). Förlag, Alfabeta. Genre, Deckare,
thrillers och spänning. Format, Ljudbok (CD).
. minst på det personliga planet. Polisens jakt på en seriemördare blir allt mer desperat. Det är
en kapplöpning med tiden för att inte panik ska bryta ut i OS-staden; The City of Eternity.
Häftad. Utgiven 2002. ISBN 91-974104-2-X. Sidantal 287. Vikt 359 g. Mått 138 x 210 x 16 mm.
Läs mer. Eunuckens gåta av Jason Goodwin.
Året är 1929 och Maisie Dobbs har nyligen startat eget som privatdetektiv i London. Maisie är
på många sätt en ovanlig person. Hon får möjlighet att studer.
31 mar 2015 . Tidstjuven av S Sigurdardottir Eunuckens gåta av J Goodwin Norrlands
svårmod av T Söderlind Barnbruden av A Leastadius Larsson Han är tillbaka av T Vermes
Två eller tre saker jag glömde berätta för dig av J C Oates Vådan av att vara Skrake av K
Westö Joburg Blues av N Mohele De små tingens gud.
30 sep 2016 . De tre böcker som finns på svenska är ”Eunuckens gåta” (2006), ”Ormstenens
gåta” (2008) och ”Bellinis porträtt (2009). Yashim vars personlighet är sådan att han kan förbli
obemärkt, tillagar den utsöktaste linssoppa, han hackar och skär, mal och kryddar, river och
knådar sig igenom serien om fem böcker.
Eunuckens gåta (2007). Omslagsbild för Eunuckens gåta. Yashim - detektiven i Istanbul. Av:
Goodwin, Jason. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Eunuckens gåta. Ljudbok CD (1
st) Ljudbok CD (1 st), Eunuckens gåta. Markera:.
Tre gånger i månaden kommer långtradare fullastade med människor på flykt från Iran, Irak
och Syrien. Nioårige Gazas far är mellanhand i kedjan av människosmugglare. Flyktingarna
förvaras i en särskilt inrättad underjordisk vattencistern. Gazas jobb är att se till att de inte blir
upptäckta och att de får tillräckligt med mat.
5 dec 2009 . Bellinis porträtt är den tredje och avslutande delen i Goodwins historiska
deckarserie som utspelas i Istanbul under 1800-talets mitt och har eunucken Yashim som
huvudperson och amatördetektiv. Den första boken i serien (som också var Goodwins debut)
hette Eunuckens gåta och belönandes med det.
22 feb 2012 . Jason Goodwins "Ormstenens gåta" utspelar sig i 1800-talets Istanbul, och
huvudpersonen är eunuck och kan därför ta sig in lite överallt. Den är väldigt annorlunda. I
Leif GW Perssons "Den döende detektiven" blev jag inte bara fascinerad av att huvudpersonen
från sjuksängen blir indragen i ett 25 år.
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