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Beskrivning
Författare: Dolan Eva.
Briljant start på en ny kriminalserie. Intrigen är tät, ilskan berättigad och handlingen
nervkittlande.
METRO, LONDON
Klarsynt och intelligent kriminalroman.
THE GUARDIAN
Den här debuten är så imponerande.
SUNDAY EXPRESS
Människohandeln, denna moderna farsot, skildras på ett lysande sätt. SUNDAY TIMES
En häpnadsväckande debut.
JAMES OSWALD
Eva Dolan skriver rappt, självsäkert och knivskarpt med en berättarstil som bubblar och
fräser.
CRIME FICTION LOVER
Uppslukande.

DAILY MAIL
En man bränns till döds i ett trädgårdsskjul i en förort.
Kriminalkommissarie Zigic och kriminalinspektör Ferreira kallas in från Peterboroughs
hatbrottsenhet för att utreda mordet. Offret identifieras snabbt som illegal invandrare, och en
man som flera människor mycket väl kan ha velat se död.
En dömd mordbrännare som också är medlem i en högerextrem rörelse har nyligen kommit ut
ur fängelset. Samtidigt påstår sig vittnen ha sett den döde i slag smål med en av stadens mest
ökända slumhyresvärdar.
Zigic och Ferreira vet av erfarenhet hur svårt det kan vara att samarbeta med människor som
redan har starka skäl att misstro polisen. Och när ännu en invandrare attackeras medan Zigic
och Ferreira jagar sin mördare, närmar sig spänningen bristningsgränsen.
EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Redan som tonåring nominerades hon till en
CWA Dagger för outgivna författare. Lång väg hem [Long Way Home] är hennes
debutroman, första delen i en av de mest uppmärksammade nya brittiska kriminalserierna på
senare år.

Annan Information
22 aug 2014 . Och när ännu en invandrare attackeras medan Zigic och Ferreira jagar sin
mördare, närmar sig spänningen bristningsgränsen. »Antagligen en av de bästa
kriminaldebuter du någonsin kommer att läsa.« | CRIME FICTION LOVER »Uppslukande.« |
DAILY MAIL »Lång väg hem fick mig definitivt att bli sugen.
Zigic och Ferreira. Eva Dolan • Döda talar inte. Pris: 159 kr. E-bok, 2016. Skickas inom.
Nedladdning vardagar. Köp Döda talar inte (En Zigic och Ferreira-deckare) av Dolan Eva hos.
Zigic och Ferreira arbetar vid hatbrottsenheten hos polisen i brittiska Döda talar inte är Eva.
Dolans andra bok, den förra hette Lång väg hem.
Efter din död [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare] / Eva Dolan ; översättning av
Carla Wiberg. Omslagsbild. Av: Dolan . Del 3 i serien Zigic & Ferreira som börjar med Lång
väg hem. . större allvar? Ska Zigic och Ferreira lyckas ta reda på vad som hänt mor och dotter,
och ställa deras mördare inför rättvisan?
15 aug 2016 . Lång väg hem var helt ok läsning. Den har lite långsamt tempot och ibland

tycker jag om att läsa såna deckare. Lång väg hem har en intressant intrig men det var något
som gjorde att den inte fängslade mig lika mycket som jag förväntat mig. Kanske är Döda talar
inte ett strå vassare? Jag har tänkt läsa den.
28 dec 2014 . Den brittiska debutanten Eva Dolans Lång väg hem (Modernista) är den första
boken i en planerad serie om kriminalkommissarie Dushan Zigic och kriminalinspektör Mel
Ferreira i Peterboroughs hatbrottsenhet. En illegal invandrare hittas innebränd i ett
trädgårdsskjul och Zigic och Ferreiras utredning tar.
Döda talar inte är den andra boken om Zigic och Ferreira. »Årets bästa deckare.« Lotta Olsson,
Dagens Nyheter om Lång väg hem. EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Lång väg
hem, hennes debutroman, var första delen i en av de mest uppmärksammade brittiska
kriminalserierna på senare år. Döda talar inte är.
Döden kan vänta /, Peter James . Nionde boken med kommissarie Roy Grace. Gavin Daly är
bara fem år när fyra män ur ett irländskt maffiagäng i New York år 1922 skjuter ihjäl hans mor
och för bort hans far. Gavin svär att han en dag ska finna spåren efter sin far. När han är 95 år
rånmördas systern. Gavin, hans son.
Döda talar inte : [en Zigic & Ferreira-deckare] / Eva Dolan ; översättning av Carla Wiberg.
Omslagsbild. Av: Dolan, Eva. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska
upplaga 2016. ISBN: 978-91-7645-856-3 91-7645-856-3 978-91-7579-194-4 91-7579-194-3
978-91-7701-717-2 91-7701-717-X. Originaltitel: Tell.
Där har de fått låna ett hus, inte långt ifrån det hem där Axels mor vårdas. . Lång väg hem är
den första fristående boken i kriminalserien om Zigic & Ferreira. . i blått är en ny spännande
och härligt brittisk deckare av Elly Griffiths om rättsarkeologen Ruth Galloway, som här
gräver i det religiösa samfundets mörka baksidor.
Lång väg hem : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Cover. Lång väg hem : [en Zig.Dolan, Eva.
Author: Dolan, Eva. Language: Swedish. Media class: Book. Edition: Första svenska upplaga
2014. Genre: Deckare Skönlitteratur Romaner. Category: Fiction. Original title: Long way
home. Selected rating Provide rating. Available: 2.
1 apr 2017 . Bergin, Birgitta, Något du inte vet att jag vet. Bragi, Steinar, Kata. BrunkHolmqvist, Karin, Majken minröjare. Dahl, Arne, Inland. Dolan, Eva, Lång väg hem: [en Zigic
& Ferreira-deckare] (pocket). Douglas, Claire, Ung kvinna saknad. Foer, Jonathan Safran, Här
är jag. Fremantle, Elizabeth, Flickan i glastornet.
Döden kan vänta /, Peter James . Nionde boken med kommissarie Roy Grace. Gavin Daly är
bara fem år när fyra män ur ett irländskt maffiagäng i New York år 1922 skjuter ihjäl hans mor
och för bort hans far. Gavin svär att han en dag ska finna spåren efter sin far. När han är 95 år
rånmördas systern. Gavin, hans son.
4 feb 2015 . Titel: Lång väg hem. Författare: Eva Dolan Förlag: Modernista Utgiven: 2014-08.
ISBN: 978-91-7499-475-9. Deckaren börjar med att en man hittas som bränts till döds i ett
trädgårdsskjul . Kriminalkommissarie Zigic och kriminalpolis Ferreira kallas in från
Peterboroughs hatbrottsenhet för att utreda mordet.
Lång väg hem av Eva Dolan. november 27, 2014 Johannas deckarhörna ·
9789174994759_200_lang-vag-hem-en-zigic-och-ferreira-deckare. Detta är Eva Dolans
deckardebut och vi får stifta bekantskap med kommissarie Zigic och hans underordnade Mel
Ferreira. De får ett fall på sitt bord där en uteliggare bränts inne då.
Efter din död [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Omslagsbild. Av: Dolan,
Eva. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: ModernistaElib. ISBN:
978-91-7701-570-3 91-7701-570-3. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-91-7701569-7. Originaltitel: After you die. Innehållsbeskrivning.
7 aug 2014 . Efter din död är den tredje boken i serien om Zigic och Ferreira. Läs ett

smakprov. Titel: Lång väg hem. Översättning: Carla Wiberg. Originaltitel: Long Way Home.
Författarporträtt: Mark Vessey. Omslagsdesign: Lars Sundh. Bandtyp: Inbunden. Genre:
Deckare, Översatt skönlitteratur. Recensionsdag:.
10 apr 2017 . Fallet hamnar hos Hatbrottsenheten och hos kommissarie Zigic och inspektör
Ferreira. Men det går trögt att . Det här är en väldigt mörk deckare som verkligen utspelar sig i
den undre världen, hos de människor som alla inte anser vara lika mycket värda. Det händer i
. Lång väg hem får 4/5 i betyg av mig.
You who love to read Read Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare) Online book,
please stop by our website. We provide free Anya Lång väg hem (En Zigic och Ferreiradeckare) Download books by downloading them on our website in Lång väg hem (En Zigic
och Ferreira-deckare), Kindle, Ebook, Epub, and Mobi.
Enheter i förpackning: 1 st. Författare: Eva Dolan. Label: Modernista. Lev. Artnr.:
9789177016618. Leverantör: Modernista. Media: Pocketbok. Originaltitel: Long Way Home.
Produktionsland: Sverige. Releasedatum: 2017-07-04. Streckkod: 9789177016618.
DECKARE. Originaltitel: Dödsdömd. Innehållsbeskrivning. Strax före gryningen, i bergen
nära gränsen till Skottland, mördas en ung kvinna. Samtidigt kraschlandar en luftballong i
området. Bara en person, Jessica Lane, överlever mirakulöst. Jessica har sett mördarens
ansikte, men mördaren har också sett hennes och han.
13 okt 2014 . Eva Dolans ”Lång väg hem” är en skickligt berättad samtidsskildring. Foto:
Picasa/ . Eva Dolans debutdeckare utspelar sig i den lilla staden Peterbourough. Hon har .
Ännu värre blir det när Zigic och Ferreira upptäcker kopplingar till en känd nynazist som
blivit dömd för … ja, just det: mordbrand. Och som.
4 jul 2016 . Brittiska Eva Dolans deckardebut Lång väg hem fick ett översvallande mottagande
när den kom för två år sedan. Duon Zigic och Ferreira vid hatbrottsenheten i Peterborough
utredde där mordet på en illegal invandrare som bränts ner i ett trädgårdsskjul. Kopplingar
drogs till en högerextremistisk rörelse.
Deckare och spänning 9789176455548 Bauer, Belinda Det slutna ögat Inbunden 119,00 45 kr
2015-08-06 9789177011309 Bolton, Sharon Daisy i kedjor Inbunden 144,00 45 kr 2016-08-12
9789174994759 Dolan, Eva Lång väg hem: En Zigic och Ferreira-deckare Inbunden 139,00 45
kr 2014-08-22 9789176458563.
Hennes debutroman Lång väg hem var den första delen i en av de mest hyllade brittiska
kriminalserierna på senare år, följd av Döda talar inte som blev lika omskriven och bland
annat nominerades till Theakston Old . Efter din död är den tredje boken i serien om Zigic och
Ferreira. . Deckare, Översatt skönlitteratur.
Ska Zigic och Ferreira lyckas ta reda på vad som hänt mor och dotter, och ställa deras mördare
inför rättvisan? EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Lång väg hem, hennes
debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska kriminalserierna på senare år,
följd av Döda talar inte som blev lika omskriven och.
Lång väg hem (2014). Omslagsbild för Lång väg hem. [en Zigic & Ferreira-deckare]. Av:
Dolan, Eva. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Lång väg hem. Reservera. Bok (1 st),
Lång väg hem Bok (1 st) Reservera · DAISY (1 st), Lång väg hem DAISY (1 st) Reservera.
Markera:.
Till Zigics och Ferreiras stora lättnad, eftersom de är mitt uppe i ett fall med obehagliga
nynazistiska övertoner. Ferreira tror att den . Lång väg hem [Long Way Home], hennes
debutroman, var första delen i en av de mest uppmärksammade nya brittiska kriminalserierna
på senare år. . »Definitivt en av årets bästa deckare.
12 mar 2017 . Eftersom jag skulle försöka läsa en bok på paddan så tyckte jag att en
kriminalroman/deckare borde passa perfekt till det - den här typen av böcker oftast vara

väldigt snabb- och lättlästa. Lång väg hem är författarens debutroman och första delen i serien
om Zigic och Fereira vid hatbrottsenheten. Redan det.
Efter din död [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Omslagsbild. Av: Dolan,
Eva. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Kategori: Skönlitteratur. Förlag:
ModernistaElib. ISBN: 978-91-7701-570-3 91-7701-570-3. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva:
ISBN 978-91-7701-569-7. Originaltitel: After you.
Pris: 97 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt. Köp boken Lång väg hem (En Zigic och Ferreiradeckare) av Eva Dolan (ISBN 9789174997873) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Lång väg hem :, [en Zigic & Ferreira-deckare] /, Eva Dolan . #deckare. Tyskt rekviem :, en
Bernie Günther-deckare /, Philip Kerr . Berlin noir, del tre. I ett sönderbombat och sargat
Berlin år 1947 försöker Bernie Günther återuppta sitt arbete som privatdetektiv. Han får till
uppgift att utreda mordet på en amerikansk officer i.
Zigic & Ferreira, del tre. Dawn Prentice har ringt en rad samtal till hatbrottsenheten i
Peterborough och beskrivit de trakasserier som hon och hennes gravt handikappade
tonårsdotter fått utstå. Nu är hon knivhuggen till döds och dottern har lämnats att svälta ihjäl
på övervåningen. Borde kriminalinspektör Ferreira ha tagit.
Bok:Lång väg hem : [en Zigic & Ferreira-deckare]:Första Lång väg hem : [en Zigic & Ferreiradeckare]. Omslagsbild. Av: Dolan, Eva. Språk: Svenska. Hylla: Hce. Medietyp: Bok. Upplaga:
Första svenska upplaga 2014. Originaltitel: Long way home. Innehållsbeskrivning. Första
boken i en planerad serie om kriminalpoliserna.
10 mar 2017 . Hur många gånger händer det att jag läser en deckare och inte har en aning om
vem, mördaren är förrän alldeles i slutet? . Men det hände med Eva Dolans tredje deckare om
kollegerna Zigic och Ferreira vid polisen i Peterborough! . Första boken heter Lång väg hem
och är nästan lika bra som denna.
Tillbaka. 191720. Lång väg hem : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Omslagsbild. Av: Dolan, Eva.
Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 2014. Genre: Deckare
Skönlitteratur Romaner. ISBN: 91-7499-475-1 978-91-7499-475-9 978-91-7579-090-9 91-7579090-4 978-91-7701-661-8 91-7701-661-0.
Efter din död [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Omslagsbild. Av: Dolan,
Eva. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: ModernistaElib.
Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-91-7701-569-7. Originaltitel: After you die.
Innehållsbeskrivning. Zigic & Ferreira, del tre. Dawn Prentice.
Döda talar inte är den fristående uppföljaren till Lång väg hem och den andra boken om Zigic
& Ferreira. EVA DOLAN . Lång väg hem [ Long Way Home], hennes debutroman, var första
delen i en av de mest uppmärksammade nya brittiska kriminalserierna på senare år. Döda talar
. »Definitivt en av årets bästa deckare.
11 jun 2016 . Jag har nog längtat efter den här boken ända sedan jag läste första delen i serien
om Zigic och Ferreira, Lång väg hem, för drygt ett och ett halvt år sedan. Det verkar vara
något . Det här är väldigt långt ifrån den brittiska mysdeckaren à la Morden i Midsomer, här är
det mörkt och skitigt. Nästan utan hopp.
Femte boken på svenska med kommissarie William Wisting. En kall höstmorgon i Larvik har
ett avhugget huvud placerats spetsat på en påle mitt på stadens torg. Offret är en mycket ung
flicka och hela Norge är skakat av det blodiga dådet. Ingen vet vem flickan är. Ytterligare ett
lik hittas, uppdraget ur den djupa älven.
»Elegant konstruerad, human och tankeväckande kriminalroman. Eva Dolan är en av de allra
bästa.« | Ian Rankin »Eva Dolan berättar lika skickligt som tidigare, men går nära inpå de små
sammanhangen. Det handlar om familjeliv, om barn och föräldrar och hur omöjligt det är att
skydda sina allra närmaste från katastrofer.

Lång väg hem [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Cover. Author: Dolan, Eva.
Publication year: 2014. Language: Swedish. Shelf mark: Hce/DR. Media class: eBook. Genre:
Deckare Skönlitteratur Romaner. Category: Fiction. Notes: E-bok. Elektronisk version av:
Lång väg hem : [en Zigic & Ferreira-deckare].
En Zigic och Ferreira-deckare Eva Dolan. slagsmålet. det gällde alltså en trasig vattenkokare?«
frågade hon Perezför säkerhets skull och när han nickadefortsatte hon: »Ja, en vattenkokare
gick sönder och Tombak saatt detvar Stepulovs fel och atthantänkte drapengar till enny från
hans lön.« »Var det inte mer änså?
#deckare. Små svarta lögner / Sharon Bolton . #deckare. Lewispjäserna / Peter May ..
#deckare. Lång väg hem :, [en Zigic & Ferreira-deckare] /, Eva Dolan . #deckare. Djungeln /
Clive Cussler .. #thrillers. Vargavinter : [en spänningsroman med Anna Pigeon] / Nevada Barr
.. #deckare. Spindeln i hörnet : [thriller] / Nikki.
Köp 'Lång väg hem' bok nu. Vald till en av tidernas 100 bästa deckare av LOTTA OLSSON i
DN! »Rafflande, originell och så samtida att den kunde . Kriminalkommissarie Zigic och
kriminalinspektör Ferreira kallas in från Peterboroughs hatbrottsenhet för att utreda mordet.
Offret identifieras snabbt som illegal invandrare,.
Lång väg hem. en Zigic & Ferreira-deckare. av Eva Dolan (E-media, E-bok, EPUB) 2014,
Svenska, För vuxna. Vald till en av tidernas 100 bästa deckare av LOTTA OLSSON i DN!
»Rafflande, originell och så samtida att den kunde varit skriven nästa år. En lysande
kriminaldebut.« | DENISE MINA »Lysande start på en ny.
Undertitel: [en Zigic & Ferreira-deckare]. Av: Dolan, Eva. Språk: Svenska. Publiceringsår:
2017. Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska. »Elegant konstruerad, human och
tankeväckande kriminalroman. Eva Dolan är en av de allra bästa.« | Ian Rankin »Eva Dolan
berättar lika skickligt som tidigare, men går nära.
Och när ännu en invandrare attackeras medan Zigic och Ferreira jagar sin mördare, närmar sig
spänningen bristningsgränsen. Sagt om boken ”Rafflande, originell och så samtida att den
kunde varit skriven nästa år. En lysande kriminaldebut.” Denise Mina. ”Definitivt en av årets
bästa deckare.” Lotta Olsson, Dagens.
17 dec 2014 . Kriminalkommissarie Zigic och kriminalpolis Ferreira kallas in från
Peterboroughs hatbrottsenhet för att utreda mordet. Offret identifieras snabbt som illegal
arbetsinvandrare, och en man som flera människor mycket väl kan ha velat se död. En dömd
mordbrännare – som också är medlem i en högerextrem.
Zigic & Ferreira, del tre. Dawn Prentice har ringt en rad samtal till hatbrottsenheten i
Peterborough och beskrivit de trakasserier som hon och hennes gravt handikappade
tonårsdotter fått utstå. Nu är hon knivhuggen till döds och dottern har lämnats att svälta ihjäl
på övervåningen. Borde kriminalinspektör Ferreira ha tagit.
18 sep 2014 . Lång Väg Hem (Long Way Home) av Eva Dolan (2014) - ♥♥♥♥ Modernista
(recex) En man bränns till döds i ett trädgårdsskjul i en förort. Kriminalkommissarie Zigic och
kriminalinspektör Ferreira kallas in från Peterboroughs hatbrottsenhet för att utreda mordet.
Offret identifieras snabbt som illegal.
21 apr 2016 . Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare). Dolan Eva. Briljant start på en ny
kriminalserie. Intrigen är tät, ilskan berättigad och handlingen nervkittlande. METRO,
LONDON Klarsynt och intelligent kriminalroman. THE GUARDIAN Den här debuten är så
imponerande. SUNDAY EXPRESS.
Jämför priser på Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare) (E-bok, 2014), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Lång väg hem (En Zigic och
Ferreira-deckare) (E-bok, 2014).

Lång väg hem. en Zigic & Ferreira-deckare. av Eva Dolan (Bok) 2014, Svenska, För vuxna.
Första boken i en planerad serie om kriminalpoliserna Zigic och Ferreira. När en man bränns
till döds i ett trädgårdsskjul i en förort tillkallas Zigic och Ferreira från Peterboroughs
hatbrottsenhet. Mannen visar sig vara en illegal.
16 maj 2015 . "Lång väg hem" är en deckare som utspelar sig i Peterborough, en förort norr
om London, med många problem som arbetslöshet, utanförskap och konflikter mellan olika
etniska grupper. . Där arbetar bland annat kommissarie Zigic, och hans assistent Ferreira, som
får i uppdrag att leda utredningen.
12 feb 2015 . Av Eva Dolan Long way home ,2014. Översättning Carla Wiberg Modernista,
2014. ISBN 978-91-7499-475-9, 414 sidor. Lång väg hem är en debutroman men på det
svenska omslaget står det kaxigt ”En Zigic & Ferreira-deckare”, som om det redan vore en
känd serie. Kanske kan man hoppas på fler delar.
Definitivt en av årets bästa deckare.« LOTTA OLSSON, DN»Rafflande, originell och så
samtida att den kunde varit skriven nästa år. En lysande kriminaldebut.« DENISE
MINA»Lysande start på en ny kriminalserie.« METRO, LONDONEn man bränns till döds i ett
trädgårdsskjul i en förort.Kriminalkommissarie Zigic och.
21 sep 2014 . Själv blev jag helt betagen av Peter Mays Svarthuset, en strålande bok. Nu har
Modernista givit ut en omtalad debut, Eva Dolans En lång väg hem. Den första i en serie om
poliserna Zigic och Ferreira. Dolan är copywriter och nominerades redan som tonåring för
Crime Writers Award för outgivna författare.
138620. Döda talar inte : [en Zigic & Ferreira-deckare] / Eva Dolan ; översättning av Carla
Wiberg. Cover. Author: Dolan, Eva. Language: Swedish. Media class: Book. Edition: Första
svenska upplaga 2016. ISBN: 978-91-7645-856-3 91-7645-856-3 978-91-7579-194-4 91-7579194-3 978-91-7701-717-2 91-7701-717-X.
Endometrios mensvärken från helvetet, Andersson, Hulda, 2017, , Talbok med text. Efter din
död en Zigic & Ferreira-deckare, Dolan, Eva, 2017, , Talbok med text. Att vara Loa Falkman,
Falkman, Carl Johan, 2017, , Talbok med text. Vägen mot undergången Från Charkov till
Stalingrad, 1 den sanna historien om tyska 305.
1:a upplagan, 2014. Köp Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare) (9789174994759) av
Eva Dolan på campusbokhandeln.se.
Och när ännu en invandrare attackeras medan Zigic och Ferreira jagar sin mördare, närmar sig
spänningen bristningsgränsen. »Antagligen en av de bästa kriminaldebuter du någonsin
kommer att läsa.« | CRIME FICTION LOVER »Uppslukande.« | DAILY MAIL »Lång väg hem
fick mig definitivt att bli sugen på att fortsätta.
1 okt 2014 . Hon debuterar här med Lång väg hem, första delen i en tänkt serie. Det börjar
med att ett trädgårdsskjul brinner . Kriminalkommissarie Zigic, med rötter i Serbien, och
kriminalinspektör Ferreira, uppväxt i Spanien, får det besvärligt när de ska ta upp jakten på
mördaren. De möter många invandrare, många.
Utförlig information. Utförlig titel: Lång väg hem, [Elektronisk resurs], [en Zigic & Ferreiradeckare], Eva Dolan; Originaltitel: Long way home; Medarbetare: Carla Wiberg. Språk:
Svenska. Engelska; ISBN: 9789174997873 9174997874. Klassifikation: Hcee.01/DR
Skönlitteratur översatt från engelska. Ämnesord: Zigic Ferreira.
10 maj 2017 . Jag har läst väldigt mycket positivt om Eva Dolans debut Lång väg hem, men jag
kom inte alls överens med den. Historien om trädgårdsskjulet som . Jag gillade Zigic och
Ferreira, trots att jag inte fick komma dem speciellt när och kan tänka mig att umgås mer med
dem. Det är dock inte alls första prioritet.
Deckare. Hc. De la Motte, Anders. Höstdåd / Anders de la Motte. Deckare. Hce. Dolan, Eva.
Lång väg hem : [en Zigic & Ferreira-deckare] / Eva Dolan. Deckare. Hce. Eberlen, Kate. Som

om du inte fanns / Kate Eberlen. Kärleksroman. Hce. Fossum, Karin. Viskaren : [en Konrad
Sejer-deckare] / Karin Fossum. Deckare. Hce.
Lång väg hem :, [en Zigic & Ferreira-deckare] /, Eva Dolan . #deckare.
8 feb 2017 . . Dolan debuterade med Lång väg hem, första delen i en av de mest hyllade
brittiska kriminalserierna på senare år. Uppföljaren Döda talar inte blev lika omskriven och
nominerades till Theakston Old Peculier Crime Novel of the Year 2016. Efter din död är den
tredje boken i serien om Zigic och Ferreira.
Lång väg hem, hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska
kriminalserierna på senare år, följd av Döda talar inte som blev lika omskriven och bland
annat nominerades till Theakston Old Peculier Crime Novel of the Year 2016. Efter din död är
den tredje boken i serien om Zigic och Ferreira.
4 jul 2017 . 2017, Pocket. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Lång väg
hem hos oss!
Detta är Eva Dolans deckardebut och vi får stifta bekantskap med kommissarie Zigic och hans
underordnade Mel Ferreira. De får ett fall på sitt Pris: 97 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt.
Köp boken Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare) av Eva Dolan (ISBN.
9789174997873) hos Adlibris.se. Köp böcker av Eva.
Lång väg hem. (En Zigic och Ferreira-deckare). by Eva Dolan Author · Carla Wiberg
Translator. ebook . Kriminalkommissarie Zigic och kriminalinspektör Ferreira kallas in från
Peterboroughs hatbrottsenhet för att utreda mordet. Offret identifieras snabbt som illegal
invandrare, och en man som flera människor mycket väl.
Lång väg hem. Author: Dolan, Eva. Year 2014. Language: Swedish. Shelfmark: Hce - Deckare
- Thriller. Media class: Book. Add to media list Recommend this. 163540. Döda talar inte : En
Zigic och Ferreira-deckare. Author: Dolan, Eva. Year 2016. Language: Swedish. Shelfmark:
Hce - Deckare - Thriller. Media class: Book.
Zigic & Ferreira, del tre. Dawn Prentice har ringt en rad samtal till hatbrottsenheten i
Peterborough och beskrivit de trakasserier som hon och hennes gravt handikappade
tonårsdotter fått utstå. Nu är hon knivhuggen till döds och dottern har lämnats att svälta ihjäl
på övervåningen. Borde kriminalinspektör Ferreira ha tagit.
162464. Efter din död [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Omslagsbild. Av:
Dolan, Eva. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Genre: Deckare
Skönlitteratur Romaner. Förlag: Modernista ; Elib (distributör). Anmärkning: E-bok. Tryckt
utgåva: ISBN 978-91-7701-569-7. Originaltitel: After you die.
12 jan 2017 . Ska Zigic och Ferreira lyckas ta reda på vad som hänt mor och dotter, och ställa
deras mördare inför rättvisan?EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Lång väg hem,
hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska kriminalserierna på
senare år, följd av Döda talar inte som blev lika.
Lång väg hem, hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska
kriminalserierna på senare år, följd av Döda talar inte som blev lika omskriven och bland
annat nominerades till Theakston Old Peculier Crime Novel of the Year 2016. Efter din död är
den tredje boken i serien om Zigic och Ferreira.
Tyskt rekviem :, en Bernie Günther-deckare /, Philip Kerr . Berlin noir, del tre. I ett
sönderbombat och sargat Berlin år 1947 försöker Bernie Günther återuppta sitt arbete som
privatdetektiv. Han får till uppgift att utreda mordet på en amerikansk officer i Wien och beger
sig dit. Här hamnar han snabbt i ett getingbo med gamla.
20 sep 2017 . Och när ännu en invandrare attackeras medan Zigic och Ferreira jagar sin
mördare, närmar sig spänningen bristningsgränsen. »Antagligen en av de bästa
kriminaldebuter du någonsin kommer att läsa.« | CRIME FICTION LOVER »Uppslukande.« |

DAILY MAIL » Lång väg hem fick mig definitivt att bli.
23 jan 2017 . Ska Zigic och Ferreira lyckas ta reda på vad som hänt mor och dotter, och ställa
deras mördare inför rättvisan? EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Lång väg hem,
hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska kriminalserierna på
senare år, följd av Döda talar inte som blev.
Ska Zigic och Ferreira lyckas ta reda på vad som hänt mor och dotter, och ställa deras mördare
inför rättvisan? . Lång väg hem, hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade
brittiska kriminalserierna på senare år, följd av Döda talar inte som blev lika omskriven . Om
Lå ng väg hem: »Årets bästa deckare.
Lång väg hem [Elektronisk resurs] : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Cover. Author: Dolan, Eva.
Publication year: 2014. Language: Swedish. Media class: eBook. Publisher: ModernistaElib.
http://sormland.elib.se/Books/Details/1026333. Notes: E-bok. Elektronisk version av: Lång väg
hem : [en Zigic & Ferreira-deckare] / Eva.
Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare). Eva Dolan 99 kr. Läs mer. Önska. Döda talar
inte (En Zigic och Ferreira-deckare). Eva Dolan 119 kr. Läs mer. Önska. Efter din död (En
Zigic och Ferreira-deckare). Eva Dolan 119 kr. Läs mer. Önska. Nya e-böcker ·
Sammansvärjningen : Hur Ryssland hjälpte Donald Trump in i.
Lång väg hem, hennes debutroman, var första delen i en av de mest hyllade brittiska
kriminalserierna på senare år, följd av Döda talar inte som blev lika omskriven och bland
annat nominerades till Theakston Old Peculier Crime Novel of the Year 2016. Efter din död är
den tredje boken i serien om Zigic och Ferreira.
10 nov 2014 . Bokfakta: Författare: Eva Dolan Titel: Lång väg hem. Originalets titel: Long Way
home. Utgivningsår: 2014. Förlag: Modernista Översättare: Carla Wiberg Antal sidor: 414.
Intresse: deckare, kriminalroman, invandring. Serie: Zigic & Ferreira (del 1).
Efter din död : [en Zigic & Ferreira-deckare]. Omslagsbild. Av: Dolan, Eva. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 2017. Förlag: Modernista. ISBN: 978-917701-569-7 91-7701-569-X. Originaltitel: After you die. Innehållsbeskrivning. Zigic & Ferreira,
del tre. Dawn Prentice har ringt en rad samtal till.
Kriminalarna Zigic och Ferreira kallas in från hatbrottsenheten i Peterborough för att utreda
smitningsfallet. Eftersom de . Lång väg hem [Long Way Home], hennes debutroman, var
första delen i en av de mest uppmärksammade nya brittiska kriminalserierna på senare år.
Döda talar . »Definitivt en av årets bästa deckare.
13 okt 2017 . När det regnar och ruskar som värst utomhus är det tid att mysa i soffan med en
kopp te och en trave deckare inom räckhåll. . Zigic är kriminalkommissarie och serb. Det
händer att han möts . Både i den första boken Lång väg hem (2014) och i den andra Döda talar
inte (2016) förekommer rasistiska illdåd.
I Sondera söker du samtidigt i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, i de svensk arkivens
databas NAD och i Svensk mediedatabas. Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera och gå
sedan vidare på djupet i någon av de tre databaserna.
27 nov 2017 . Eva Dolan "Läng Väg Hem - en pocket som har förblivit oläst och således är helt
ny. Bokus tar 51:- men vi b&# . Eva Dolan "Lång Väg Hem" - Helt Ny & Oläst Deckare. 6
besökare . Kriminalkommissarie Zigic och kriminalinspektör Ferreira kallas in från
Peterboroughs hatbrottsenhet för att utreda mordet.
8 maj 2016 . Döda talar inte (Modernista) är brittiska Eva Dolans andra bok om Dushan Zigic
och Mel Ferreira och deras arbete i invandrartäta Peterborough. Redan i debuten Lång väg
hem 2014 visade Dolan att det här är en serie att räkna med och uppföljaren infriar definitivt
förväntningar. Det finns mycket av.
Lång väg hem (2014). Omslagsbild för Lång väg hem. [en Zigic & Ferreira-deckare]. Av:

Dolan, Eva. Språk: Svenska. Snittbetyg 4 av 1 st röster. Klicka för att sätta betyg på Lång väg
hem. Bok (1 st) Bok (1 st), Lång väg hem; DAISY (1 st) DAISY (1 st), Lång väg hem; E-bok
(1 st) E-bok (1 st), Lång väg hem. Markera:.
30 nov 2014 . Jag älskar vanligtvis långsamma deckare, det behöver inte hända så mycket men
det behöver ändå finnas nånting där som griper tag. Det saknar jag här. Huvudpersonerna
Zigic och Ferreira är totalt ointressanta och platta som karaktärer. Själva utredningen är inte
heller särskilt spännande. Jag bryr mig.
Döda talar inte är den andra boken om Zigic och Ferreira. »Årets bästa deckare.« Lotta Olsson,
Dagens Nyheter om Lång väg hem. EVA DOLAN är en brittisk kriminalförfattare. Lång väg
hem, hennes debutroman, var första delen i en av de mest uppmärksammade brittiska
kriminalserierna på senare år. Döda talar inte är.
24 aug 2016 . Den senaste tiden har flera böcker känts skrämmande aktuella. Anne Holts bok
Offline behandlade inhemsk terrorism med ideologiska förtecken och i morse avslutade jag
Döda talar inte av Eva Dolan. Liksom i den första boken om kriminalarna Zigic och Ferreira,
Lång väg hem, är det invandrarna som.
Köp Lång väg hem av Eva Dolan hos Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner. Pris: 189
kr. inbunden, 2014. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Lång väg hem av Eva Dolan
(ISBN 9789174994759) hos Adlibris.se. Fri frakt. Köp böcker av Eva Dolan: Lång väg hem;
Lång väg hem (En Zigic och Ferreira-deckare); Tell.
2 apr 2015 . Deckaren "Lång väg hem" har hyllats stort världen över. Eva Dolan är brittisk
kriminalförfattare som fått en flygande start. Så bra då att hon planerat för en serie. Historien
är en ruggig en. En man påträffas bränd till döds i ett trädgårdsskjul i en förort.
Kriminalkommissarie Zigic och kriminalinspektör Ferreira.
Kriminalkommissarie Zigic och ktriminalinspektör Ferreira kallas in från Peterboroughs
hatbrottsenhet för att utreda. » "Lång väg hem" (Long Way Home) av Eva Dolan Bims Blogg 26 jul . 08 ISBN: 978-91-7499-475-9 Deckaren börjar med att en man hittas som bränts till
döds i ett trädgårdsskjul i en förort utanför en villa.
4 nov 2014 . DebutantenEva Dolan skildrar den förändring som Peterborough, en liten engelsk
stad, har genomgått: allt fler invånare, illegala gästarbetare, trafficking och rasism. Att hennes
manlige kriminalkommissarie Zigic och kvinnliga kriminalinspektör Ferreira arbetar inom
polisens nya hatbrottsenhet säger något.
29 okt 2014 . Om vi börjar med själva handlingen, det är ju en deckare och bör därför
innehålla minst ett mord vilket den gör. Själva mordet är ganska . I Lång väg hem så är det
kriminalkommissarien Zigic och kriminalpolisen Ferreria som är våra berättarröster, de arbeta
på Hatbrottsenheten. Denna bit gillar jag för i.
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