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Roseanna Maj Sjöwall Hent PDF Forlaget skriver: Et nøgent, mishandlet kvindelig fiskes op ved en sluse.
Hun er blevet myrdet, udsat for grov vold, er omkring 28 år og har et modermærke på venstre lår. Det er alt,
hvad Martin Beck og hans kolleger har at gå efter i efterforskningen af den døde kvindes identitet og hendes

drabsmand.

Roseanna er første bog i den klassiske og stilskabende serie "Roman om en forbrydelse", som det
verdensberømte, svenske forfatterpar har skrevet om politiet og samfundet.

... levende, stilistisk stramt fortalt, veloplagt i sin udvikling af historien. Naturligvis er det en moderne
klassiker. Det var den første i Per Wahlöö og Maj Sjöwalls serie på ti bøger. De spændte buen hårdt og tog

omhyggeligt sigte allerede fra starten.
[Fra Henning Mankells forord]

Omslagsdesign ved Anders Timrén
Omslagsfoto ved Fredrik Stattin. Målgruppe: Fra 14 år
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