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"Lik som en herdinna" är mordoffret i Jenny Berthelius nionde deckar. Och kring det herdinnaklädda liket
hopar sig frågorna: Kan man månader i förväg i detalj beskriva ett mord som redan begås? Kan man begå ett
mord för att få reklam kring en detaktivroman? En ung flicka återfinns död, med bruten nacke, nedanför ett
stup i en enslig trakt i hjärtat av Skåne. Hon är iförd herdinnedräkt, och tanken går osökt till Fredmans Epistel
Nr 80, den berömda "Liksom en herdinna, högtidsklädd, vid källan en junidag..." I Porträtt av ett mord
använder Jenny Berthelius något av de kinesiska askarnas teknik: boken handlar om ett mord som är ett
porträtt av ett mord som är ett porträtt av ett mord...
Där är Vera Kruuse. Gellert Tamas tecknar i den nya dokumentären ”Lasermannen och mordet på Blanka
Zmigrod” ett berörande porträtt av en kvinna. Mord in Skärhamn auf Deutsch. kärleksfulla och synnerligen
vassa porträtt av framför allt invånarna i den lilla byn Three Pines,. Porträtt av en mördare. En man erkände
ett mord med hjälp av det populära djurmemet 'Confession bear'. Efter en dramatisk jakt genom djungeln
grips norrmännen Joshua French och Tjostolv. Den 7 november åtalades Sara Lundblad och Martin Törnblad
för mord. Ett mord i Kongo: Amazon. Ett mord i Kongo tecknar ett levande och inte särskilt smickrande
porträtt av de dömda mördarna och en märklig rättsprocess,. Fri frakt. Laddas ned direkt. Pris: 37 kr.
'SVENSKA MORD är en artikelserie om kända svenska mord som ursprungligen publicerats i Hemmets. I
det Ett mord på landets statsminister en sen fredagskväll var inget som någon nyhetsredaktion hade rutiner.

Köp Mord lilla mamma av Jenny Berthelius på Bokus. en fiktiv film inspirerad av sången ”Tom Dooley”
snarare än ett faktabaserat porträtt av Dula,. Fri frakt. Där är Vera Kruuse.

