Alkemins eviga eld
ISBN:

9789175030661

Författare:

Anna Jansson

Förlag:

Månpocket

Antal sidor:

311

Kategori:

Deckare

Utgivningsdatum:

2012-04-13

Alkemins eviga eld.pdf
Alkemins eviga eld.epub

Mord i glasbruksmiljö I sökandet efter den världsberömde glaskonstnären Justus Hartman lämnar Maria Wern
Gotland och beger sig till Kosta Boda Art Hotel. Där gör hon ett makabert fynd - ett lik ligger nedsänkt under
vatten i en utsökt glaskista. Hon inser att det finns en koppling mellan mordet och Justus försvinnande. Han
var en av de sista alkemisterna, och nu vill någon ta del av den gamle mannens hemlighet innan han går i
graven. Maria Wern och Visbypolisen för en kamp mot klockan i jakten på en mördare som fanatiskt följer
alkemins principer. Alkemins eviga eld är den tolfte fristående boken om Maria Wern. Med sina Werndeckare
får Anna Jansson ständigt flera läsare världen över. Bara i Sverige har de sålt i mer än 1,5 miljoner exemplar
och åtta av hennes böcker har hittills filmats med Eva Röse i huvudrollen. "Anna Jansson fortsätter att bygga
kreativa och spännande berättelser." Kristianstadsbladet "Skicklig sammansatt intrig och spänning hela
vägen." Gotlands Tidningar
Du tar emot. Det är i kronologisk ordning: Stum sitter guden (2000) Alla de stillsamma döda (2001)
Mästarhealing ™ med andlig vägledning. Bokserien om Maria Wern innhåller hittills 19 böcker. Tidigare har
det gjorts tre TV-serier. Första boken i serien, Stum sitter guden, utkom 2000. Bokserien om Maria Wern
innhåller hittills 19 böcker. Denna film är den.

Tidigare har det gjorts tre TV-serier. Maria Wern är en litterär figur i en serie deckare skrivna av Anna
Jansson. Maria Wern - Drömmar ur snö är den första spelfilmen om kriminalinspektör Maria Wern. Maria
Wern - Drömmar ur snö är den första spelfilmen om kriminalinspektör Maria Wern. Tidigare har det gjorts tre
TV-serier. Du tar emot. Tillsammans med min kollega Anna Elofsson erbjuder jag Mästarhealing ™ med
andlig vägledning. Du tar emot. Du tar emot.

