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Tre års längtan är över - en ny Fjällbackadeckare är här! Det är januari och kylan har Fjällbacka i sitt grepp.
En halvnaken flicka irrar genom den snöiga skogen, ut på en väg. Bilen kommer som från ingenstans och
hinner inte väja. När Patrik Hedström och hans kolleger får larmet om olyckan är flickan redan identifierad.
För fyra månader sedan försvann hon på väg hem från ortens ridskola och därefter har ingen sett henne. Det
visar sig att hon utsatts för ofattbara grymheter, och risken är att hon inte är ensam om sitt öde. Samtidigt
håller Erica Falck på att gräva i ett gammalt fall, en familjetragedi som ledde till en mans död. Gång på gång
besöker hon hans fru som dömdes för mordet, men utan att få reda på vad som hände. Vad är det kvinnan
döljer? Erica känner på sig att något inte stämmer. Och det verkar som om det förflutna kastar sin skugga över
nuet. "Lejontämjaren är med lätthet Camilla Läckbergs mest ambitiösa och bästa kriminalroman hittills ...
Läckberg lägger snabbt och effektivt ut spelbrickorna. ... Tempot och våldet stegras stadigt."
Göteborgs-Posten "... läskiga seriemördarinslag, obehagliga familjeinteriörer och en parallell historia i det
förflutna som är full av mörka hemligheter. ... Camilla Läckberg har en berättartalang som hon sällan får
beröm för." Dagens Nyheter "... en alldeles utmärkt deckare - om än betydligt råare än vad Läckbergs böcker
brukar vara. Kanske är det just seriemördarmotivet som gjort att Läckberg valt att trappa upp våldet denna

gång - något som förmodligen stör en del av hennes trogna läsare, men som säkert tilltalar andra." Borås
Tidning "Läckberg är bra på obehagliga stämningar inom familjer och alltid som bäst i de delar av berättelsen
som utspelar sig i det förflutna - och det tar hon chansen att visa här. ... Lejontämjaren är en svart och lite mer
brutal historia än många av Läckbergs tidigare, och Läckberg visar på god form. Boken är en av hennes
bästa." Östgöta Correspondenten "Camilla Läckberg kan sitt hantverk och tajmar med exakt precision in
scenväxlingar och cliffhangers så att man bara måste fortsätta läsa." Katrineholms-Kuriren "... en av de bättre
jag läst av henne sedan den fina debuten med Isdrottningen och uppföljaren Predikanten. ... I Lejontämjaren
fokuserar Läckberg på spänning och en aning skräck." Skånska Dagbladet "Styrkan hos Läckberg är att hon är
väldigt duktig på vardagshändelser. ...
en av Läckbergs starkaste deckare!" Gomorron Sverige, SvT "Lejontämjaren är ett skickligt hantverk och en
bra kriminalhistoria ... underhållande och tillgängligt." Den döda Zonen, deckarblogg "Om det är en sak
Läckberg verkligen kan så är det att skriva prima underhållning." Tanja, betyg 4 på Goodreads "Läste ut den
på en dag... Svår att släppa." Linda, betyg 4 på Goodreads "Läckberg levererar som vanligt!" Birgitta, betyg 4
på Goodreads "Camilla Läckberg har gått över till den mörka sidan. Här berättar hon om en ovanligt ond och
sadistisk seriemördare. Hon har dock den goda smaken att inte vara alltför detaljerad i osmakligheterna. Det
löper också en parallell historia ur det förflutna som gör boken extra intressant." Tony, recension på cdon.com,
betyg 4 "Superspännande! Hennes bästa hitintills. Man kunde inte gissa vem som var den skyldige förrän sista
sidan." Lise-Lotte, recension på Bokus, betyg 5 "När man börjar läsa så vill man inte sluta, man känner igen
sina 'gamla' karaktärer i Fjällbacka och känner sig hemma. Älskar sättet Camilla skriver på, som varvar dåtid
med nutid. Jonna, recension på Bokus, betyg 4 "Högsta betyg för a
[1] Życiorys. [1] Życiorys. Jean Edith Camilla Läckberg Sköld assina como Camilla Läckberg (Fjällbacka,
Suécia, 30 de agosto de 1974) é uma escritora sueca de romances policiais. Se on hauskaa ja kehittävää ja
parantaa keskittymiskykyä. Ook jij kan voor de Whyilovethisbook camera verschijnen, of zelf met je webcam
of video camera een 1-minute book review video maken voor … Den 17:e november släpps Lejontämjaren –
årets mest efterlängtade deckare. Lukeminen tekee hyvää. Siksi me haluamme kannustaa ihan kaikkia
lukemaan enemmän. I centrum för handlingen. Men redan nu går det att boka en specialutgåva med ett unikt
omslag. Den 17:e november släpps Lejontämjaren – årets mest efterlängtade deckare. Lukeminen tekee
hyvää. Camilla Läckberg skriver nu på den nionde delen i sin deckarsvit som utspelar sig i hemstaden
Fjällbacka på den svenska västkusten. Men redan nu går det att boka en specialutgåva med ett unikt omslag.
Camilla Läckberg skriver nu på den nionde delen i sin deckarsvit som utspelar sig i hemstaden Fjällbacka på
den svenska västkusten. Den 17:e november släpps Lejontämjaren – årets mest efterlängtade deckare.
Camilla Läckberg, nome completo Jean Edith Camilla Läckberg Eriksson (Fjällbacka, 30 agosto 1974), è una
scrittrice svedese i cui romanzi si svolgono all'interno. Siksi me haluamme kannustaa ihan kaikkia lukemaan
enemmän. Lukeminen tekee hyvää.

