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Vinnare av THE CRIME WRITERS ASSOCIATIONS International Dagger-pris!

»Krukmakarens åker är spännande och välskriven, med underfundigt humoristiska formuleringar. Atmosfären är skönt
italiensk, med mystiska kärleksaffärer och god mat...« CECILIA GUSTAVSSON, AFTONBLADET

»Krukmakarens åker inleder i ett tempo som är lika högt som oväntat. Det är så bra att jag sätter mig käpprätt i
stolen.« NINA FRIES, LITTERATURMAGAZINET

»Montalbano är det bästa sällskap som finns.« THE GUARDIANDet hårda regnet har dragit upp det täckande tunna
jordlagret och visat fram vad som gömts i åkern. Ingen vacker syn: en kropp styckad i trettio bitar i en svart säck.Liket
som upptäckts, i den leråker den sicilianska lokalbefolkningen använder för framställning av keramik, förbryllar
kommissarie Montalbano. Varför gömdes det just där? Och vad ska den minutiösa styckningen av kroppen egentligen
betyda?Stämningen på polisstationen är sällsynt upprörd. Kollegan Mimì Augello vill av någon anledning ensam ha
hand om utredningen. En länk mellan liket och den lokala maffian gör inte saken lättare. Av alla ställen hittar
Montalbano en ledtråd i Bibeln.I översättning av Barbro Andersson.ANDREA CAMILLERI [född 1925 på Sicilien, numera
bosatt i Rom] är en italiensk författare, vars deckarserie om kommissarie Montalbano rönt enorma internationella
framgångar, liksom den rad tv-filmer som baserats på romanerna. Böckerna om den excentriske Montalbano som
ensam trotsar en korrupt värld har sålts i över sexton miljoner exemplar världen över.»Camilleri, 86 år, visar inga
tecken på att tappa i kvalitet... Och böckerna är så mycket bättre än tv-serien.« THE TIMES»Montalbano i toppform.
Krukmakarens åker är alldeles briljant.« EUROCRIME

Free PDF Krukmakarens åker En Montalbano Deckare Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer in simple steps. THECURIOUSVIOLET.COM in easy step and you can Download Now it now.
You may download books from thecuriousviolet.com. Open library is a high quality resource for free
eBooks books.Just search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. No download
limits enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!With more than 250,000 free eBooks at
your fingertips, you're bound to find one that interests you here.The thecuriousviolet.com is home to
thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print books. In the free section of our
platform, you'll find a ton of free eBooks from a variety of genres.
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