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Beskrivning
Författare: Johan Theorin.
Hemsökt sommar -- avslutande delen i Theorins Ölands-kvartett

Äntligen är den här, den fjärde romanen i Johan Theorins Ölandssvit!
Solen steker den kalkvita ön, men semesterparadiset döljer mörka hemligheter.
"Spökskeppet kom glidande i mörkret, över blänkande svart vatten, och väjde inte för något
eller någon. Det höjde sig över pojken. Det var rostigt, som om det seglat på havet i
århundraden. Inget rörde sig på däck, men djupt inne i skeppet dunkade en motor, som ett
levande hjärta.
Gummibåten hade börjat sjunka, så han hade inget val. Han sträckte upp händerna mot
relingen och klättrade ombord."
Den gamle skepparen Gerlof Davidsson väcks mitt i natten av en pojke som bultar på hans
dörr. Pojken stapplar in från stranden och berättar om ett skepp fyllt av döda och döende
sjömän, och en galen man med yxa.
Det är i början av en tryckande högsäsong på norra Öland, när tiotusentals turister anländer
för att fira midsommar. Men en av besökarna har vänt hemåt från ett annat land för att kräva
betalning för en mycket gammal skuld, och han lämnar död och skräck efter sig i

sommarnatten.
I myllret av människor är det bara Gerlof som börjar ana vem hemvändaren är, och varför
hans mål är att hämnas på en hel släkt. Det är bara han som har mött mannen förut, i
ungdomen, när de båda stod på kyrkogården och plötsligt hörde knackande ljud från en
nygrävd grav ...
Med Rörgast avslutar Johan Theorin sin romansvit om de fyra årstiderna på Öland. Theorin
har alltsedan debuten med Skumtimmen 2008 etablerat sig som en av de mest originella och
hyllade författarna på den svenska spänningshimlen. Hösten 2013 går filmatiseringen av
Skumtimmen upp på biodukarna.

Annan Information
Rörgast [Ljudupptagning]. Omslagsbild. Av: Theorin, Johan. Utgivningsår: p 2013. Språk:
Svenska. Medietyp: Ljudbok, CD. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: Bonnier Audio. ISBN: 97891-7433-217-9 91-7433-217-1. Anmärkning: Ljudbok. Inläst ur: Stockholm : W&W, 2013.
Inläsare: Magnus Roosmann. Antal sidor: 16 CD (ca.
18 okt 2017 . Rörgast Johan Theorin. Format: epub, pdf, mobi, fb2, doc, ibooks, txt, kindle.
Hemsökt sommar — avslutande delen i Theorins Ölandssvit. Äntligen är den här, den fjärde
romanen i Johan Theorins Ölandssvit! Solen steker den kalkvita ön, men semesterparadiset
döljer mörka hemligheter. ”Spökskeppet kom.
20 sep 2013 . Borgholms Bokhandel blir först i Sverige med att sälja Johan Theorins nya
roman "Rörgast". Författaren kommer att finnas på plats för signering. På måndag.
Fjärde delen i Johan Theorins Ölands-svit! Det är tryckande varmt när turisterna anländer för
att fira midsommar på Öland. Men en av besökarna har vänt hemåt för att kräva betalning för
en mycket gammal skuld, och han lämnar död och skräck efter sig i sommarnatten. Det är bara
den gamle skepparen Gerlof som börjar.
13 nov 2015 . Rörgast är den avslutande delen av Johan Theorins Ölandssvit. Det är mitt i
högsäsongen på Öland och stekande varm sommar när den gamle skepparen Gerlof
Davidsson väcks mitt i natten av en liten pojke som bultar på hans dörr. Pojken berättar
skräckslaget om att han varit ombord på ett skepp fyllt av.
Den gamle skutskepparen Gerlof Davidsson väcks mitt i natten av att det bultar på dörren till
hans fiskebod. En vettskrämd pojke stapplar in och berättar om ett fartyg fullt av döende
sjömän, och en galen man med yxa.
Exempel på användning av rörgast. Här är några länkar med exempel på där ordet används:
Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3. Ordet användes senast för 29 månader sedan.

Rörgast, Johan Theorin. Fjärde och sista delen i Johan Theorins Ölandssvit! Missa den inte!
De tidigare fristående delarna i Ölandssviten är Skumtimme, Nattfåk och Blodläge! Ett kusligt
spökskepp med döda sjömän, knackningar från en likkista och en man som sprider död och
skräck i sommarnatten – lyssna om du vågar!
24 feb 2014 . RÖRGAST Av Johan Theorin Wahlström & Widstrand 2013 ISBN 978-91-4622156-2, Inbunden, 464 sidor RÖRGAST är den fjärde delen i Johan Theorins deckarserie
som utspelar sig på Öland. Det som skiljer sig från föregångarna är att man saknar lite av den
så karakteristiska mystiken kring de.
17 dec 2013 . Rörgast - Johan Theorin. Jag har alltid gillat Johan Theorins böcker och den här
utnämner jag till den bästa av de fyra böckerna om Öland! Ett julklappstips till deckarläsaren!
Nu är det sommar på Öland och turisterna flockas på Ölandic Resort, ägt av familjen Kloss.
Jonas och hans bror spenderar.
Hemsökt sommar -- avslutande delen i Theorins Ölandssvit.Äntligen är den här, den fjärde
romanen i Johan Theorins Ölandssvit!Solen steker den kalkvita ön, men semesterparadiset …
pocket. Skickas inom 1‑2 vardagar. 50 kr. Visa alla format.
6 nov 2013 . Boktitel: Rörgast Författare: Johan Theorin Förlag: Wahlström Widstrand (Tack
för recensionsexemplaret av denna boken!) Bandtyp: Inbunden, E-bok. Antal sidor: 464.
Utgiven: 2013. Serie: Ölandskvartetten, bok 4 av 4. Genre: Svensk skönlitteratur,
Deckare/Kriminalroman, Thriller Finns att köpa på: Adlibris.
Johan Theorin - Rörgast - Fint skick - 455 sidor - tryckt 2013 - skyddsomslag - Wahlström &
Widstrand Finns i Stenungsund 0303-81773.
10 okt 2013 . RECENSION. Efter ”Skumtimmen”, ”Nattfåk”, och ”Blodläge” har det blivit
dags för den avslutande delen i Johan Theorins romanserie med Öland som spelplats. Den
heter ”Rörgast” och ger möjligen vissa antydningar om vilken riktning författarskapet kommer
att ta. Liksom tidigare är Theorins viktigaste.
Titeln på boken kommer förmodligen att bli RÖRGAST. Ett rör är det öländska namnet på de
gravrösen från bronsåldern som finns på Öland, stora stenhögar som ibland har ett mycket
dåligt rykte. Folk som har grävt efter skatter i dem har ibland skrämts iväg av mystiska
eldsflammor som slagit upp mot dem bland stenarna,.
Fjärde romanen i författarens Ölandssvit. Den gamle skepparen Gerlof Davidsson väcks mitt i
natten av en pojke som berättar om ett skepp fyllt av döda och döende sjömän och en galen
man med yxa. En av de tiotusentals besökare som kommer till Öland har vänt. Johan Theorin.
Johan Theorin: Rörgast. Jakob Carlander. 06:21 | 2013-10-12. SPÄNNINGSROMAN. Johan
Theorin. Rörgast. W & W förlag. Efter ett litterärt snedsprång på fastlandet är Johan Theorin
tillbaka på Öland med den fjärde romanen om den gamle skutskepparen Gerlof Davidsson.
För sista gången säger baksidestexten.
BOK LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=R%C3%B6rgast&lang=se&isbn=9789146224624&source=mymaps&charset=utf-8 Rörgast
Titeln på boken kommer förmodligen att bli RÖRGAST. Ett rör är det öländska namnet på de
gravrösen från bronsåldern som finns på Öland, stora stenhögar Äntligen är den här,.
8 jul 2015 . "Rörgast" av Johan Theorin. Genre: Kriminalroman Antal sidor: 453.
Originalspråk: Svenska Originaltitel: - Översättare: - Serie: Ölandskvartetten 4. Förlag:
Wahlström & Widstrand Utgivningsår: (original) 2013 (min) 2013. Format: Inbunden Källa:
Bokhyllan Utläst: 29 juni 2015. Första meningen: Gerlof.
15 okt 2013 . Rörgast kastaren genom rum och tid. Ena stunden befinner man sig på ett
solvarmt Öland där ett gäng turister beställer champagne på en bar för att på nästa sida vara i
en sovjetisk tortyrkammare och få ett gevär riktat mellan ögonen för att snabbt befinna sig

ombord på ett skepp i nattetid vid den öländska.
10 okt 2013 . Johan Theorin | Rörgast. Litteraturrecensioner Spänningen byggs upp som ett
undertryck i texten när Johan Theorin väver samman ett myller av berättartrådar, skriver Malin
Lindroth.
Johan Theorin - Rörgast - Fint skick - 455 sidor - tryckt 2013 - skyddsomslag - Wahlström &
Widstrand Finns i Stenungsund 0303-81773.
Rörgast. Publicerad 19 november 2013, kl 11:31. Whalström & Widstrand. Ibland saknar man
karaktärer när böcker tar slut. Så har det varit med skutskepparen Gerof Davidsson på norra
Öland. Vilken fantastisk gubbe. Och nu är han tillbaka, i Johan Theorins fjärde och sista bok
om ön och dess gastar och spöken. Det hela.
3 okt 2013 . Nu har jag fått ett recensionsexemplar av Johan Theorins sista bok i Ölandssviten.
Denna boka utspelar sig om sommaren, den årstid som återstår att skriva om i Ölandssviten.
Jag ska inte skriva vad boken handlar om. Jag tar Rörgast och börjar läsa. Återkommer inom
kort med en recension. rorigast.
17 nov 2015 . Bara att läsa om undersökningen triggar min kräkreflex så jag är inte alls på bra
humör just nu. Dock, de kanske kan hitta varför jag alltid har ont i halsen och blir förkyld så
lätt, i så fall är det värt det. Jag fördriver tankarna med att läsa bok, och er bjuder jag på en
recension! Rörgast av Johan Theorin.
30 okt 2013 . Nu meddelade Svenska Deckarakademin vilka de nominerat till priset Årets
bästa svenska kriminalroman! Här kommer listan: Christoffer Carlsson, Den osynlige mannen
från Salem, Piratförlaget Arne Dahl, Blindbock, Bonniers Håkan Nesser, Levande och döda i
Winsford, Bonniers Johan Theorin, Rörgast.
Johan Theorin - Rörgast - Fint skick - 455 sidor - tryckt 2013 - skyddsomslag - Wahlström &
Widstrand Finns i Stenungsund 0303-81773.
Gerlof, den gamla skepparen och ölänningen, bor ute i sin stuga i Stenvik. En natt knackar det
på dörren till sjöboden där han sover. Utanför dörren står en tolvårig pojke, livrädd och våt.
Spännande gåtor. Handlingen i Rörgast kretsar runt familjen Kloss. Gerlof var med och
begravde en av tre bröder i början på 1930-talet,.
11 okt 2013 . Johan Theorin: Rörgast (Wahlström & Widstrand). Recensionen även publicerad
i Hallandsposten och Hallands Nyheter. Äntligen. Ordet är nog lika mycket Johan Theorins
som mitt. Med Rörgast har han nått i mål med uppdraget att på sitt alldeles speciella sätt skildra
Öland och människorna där under.
13 mar 2014 . Bibliotekschef Heidi Enbergs senaste e-bok var Rörgast av Johan Theorin. Heidi
Enberg är bibliotekschef i Raseborg Bild: Yle/ Bubi Asplund raseborgs bibliotekschef,Ekenäs.
Jonas Sundström Yle Västnyland. Kvartalskvoten för svenska e-böcker är nådd.
Lukasbiblioteken, dit biblioteken i Hangö,.
This Pin was discovered by Johanna. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
1. Omslag. Theorin, Johan; Rörgast [Ljudupptagning] : Johan Theorin; 2013; Tal(Talbok). 6
bibliotek. 2. Omslag. Theorin, Johan, 1963- (författare); Rörgast / Johan Theorin; 2014. - [Ny
utg.] Bok. 5 bibliotek. 3. Omslag. Theorin, Johan (författare); Rörgast [Elektronisk resurs];
2014; E-bok. 33 bibliotek.
Äntligen är den här, den fjärde och avslutande boken i Johan Theorins Ölandssvit! Solen
steker den kalkvita ön, men semesterparadiset döljer mörka hemligheter. Det är tryckande
varmt när turisterna anländer för att fira midsommar på Öland..
Rörgast. Johan Theorin. En hemsökt sommar. Det är tryckande varmt när turisterna anländer
för att fira midsommar på Öland. Men en av besökarna har vänt hemåt för att kräva betalning
för en mycket gammal skuld, och han lämnar död och skräck efter sig i sommarnatten. I
myllret av människor är det bara den gamle.

Boken är balsam för själen · Artikeln publicerades 25 februari 2015. I vår moderna värld kan
bokslukarna köpa billiga böcker på nätet –. Rekommenderat för dig. ansvarig utgivare:
Gunilla Persson 0480-42 93 14; WEBBREDAKTIONEN: Webbredaktionen 0480-42 93 34;
ADRESS: Kalmar: Box 830, 391 28 Kalmar. Besök:.
Bok:Rörgast:2013 · Talbok, DAISY:Rörgast:2013 · E-bok:Rörgast:2013. Innehållsbeskrivning.
Fjärde romanen i författarens Ölandssvit. Den gamle skepparen Gerlof Davidsson väcks mitt i
natten av en pojke som berättar om ett skepp fyllt av döda och döende sjömän och en galen
man med yxa. En av de tiotusentals.
26 sep 2013 . Ladda ner och läs gratis Rörgast - Johan Theorin PDF | ePub | Mobi, Hemsökt
sommarÄntligen är den här, den fjärde romanen i Johan. Theorins Ölandssvit!Solen steker
den kalkvita ön, men semesterparadiset. PDF File: Rörgast. Ladda ner boken Rörgast från
Johan Theorin. (PDF | ePub | Mobi).
22 apr 2014 . Det förflutna spökar när Ölandskvartetten avslutas. i gränslandet mellan deckare
och spökhistoria Johan Theorin Rörgast W&W. ”Spökskeppet kom glidande i mörkret, över
blänkande svart vatten, och väjde inte för något eller någon. Det höjde sig över pojken. Det
var rostigt, som om det seglat på havet i.
10 okt 2013 . Rörgast Johan Theorin (Wahlström & Widstrand). 2007 slog Johan Theorin
knock out på läsare och kritiker, när han debuterade med Skumtimmen, sin kriminalroman
från Öland. I höst visas den på bio. Samtidigt kommer hans fjärde och sista bok i
Ölandsserien, Rörgast. 84-årige skutskepparen Gerolf,.
Facebook Twitter Google+ Share · livetefterdig · imullbärsträdetsskugga. This entry was
posted on fredag, oktober 10th, 2014 at 6:59 f m and is filed under . You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can
trackback from your own site. Comments are closed.
Sökord: Theorin Johan Rörgast Theorin Johan Theorin Rörgast Johan Theorin Rörgast Johan
Theorin Rörgast Theorin Johan Johan Theorin Theorin Johan Rörgast Johan Theorin Rörgast
Theorin Johan 411-11.
Fjärde romanen i författarens Ölandssvit. Den gamle skepparen Gerlof Davidsson väcks mitt i
natten av en pojke som berättar om ett skepp fyllt av döda och döende sjömän och en galen
man med yxa. En av de tiotusentals besökare som kommer till Öland har vänt hemåt för att
kräva betalning för en mycket gammal skuld.
26 nov 2013 . Rörgast är den fjärde och avslutande delen i Johan Theorins Ölandssvit. Det är
sommar och stekande hett på ön. Det kalkvita och karga landskapet kryllar av semesterfirare,
men det lurar ett mörker mitt i sommaridyllen. Ett spökskepp åker i natten och mord upptar
huvudpersonen Gerlof Davidssons tankar.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
4 aug 2010 . Den ska heta Rörgast och kommer att handla om sommaren. – Jag har skrivit ner
mina intryck under hela sommaren för att fånga hur Öland är på sommaren, säger han. På
frågan om kvartettens huvudperson Gerlof Davidsson kommer att överleva blir han lite
gåtfull. – Han börjar bli till åren men vi får se,.
2 sep 2013 . Aktuell: I oktober utkommer boken ”Rörgast”, den avslutande delen i hans
Ölandskvartett. Fyller 50 år den 3 september. Firar födelsedagen: Med en luftballongfärd över
Stockholm, om vinden är rätt. ”Jag är höjdrädd, men vill kämpa emot det.” Om att fylla 50:
”Om jag blir som 97-åriga Anna har jag ingenting.
Johan Theorin - Rörgast - Fint skick - 455 sidor - tryckt 2013 - skyddsomslag - Wahlström &
Widstrand Finns i Stenungsund 0303-81773.
12 mar 2015 . Titel: Rörgast Författare: Johan Theorin Format: Inbunden Antal sidor: 455.

Förlag: Wahlström & Widstrand "Spökskeppet kom glidande ur mörkret över sundets svarta
vatten, och väjde inte för något eller någon. Pojken hann inte undan när det höjde sig över
honom. Gummibåten läckte in vatten, så han.
Rörgast. januari 29, 2014. Jag tog mig till slut igenom Johan Theorins sista bok i Ölandskvartetten. Jag tyckte jag var svårstartad när det kom till den här. Kanske för att jag inte hann
läsa den innan flera recensioner kom om boken, och kanske också för att jag har haft svårt att
få till den där läsningen utan tidspress eller.
18 okt 2013 . Rörgast av Johan Theorin ..har så äntligen kommit – den sista, och av många,
inklusive mig, efterlängtade sista delen i Johan Theorins årstidssvit från Öland. Och kanske är
det så att Öland måste ligga en väldigt varmt om hjärtat, om man till fullo ska uppskatta hans
verk. För han inledde så storslaget med.
10 okt 2013 . I Rörgast möter vi ”Hemvändaren” en äldre man som återvänder till sitt forna
hemland bärandes på ett hat riktat mot familjen Kloss, ägare till Ölandic Resort. Var hatet
kommer ifrån avslöjas sakta men säkert i historiska återblickar samtidigt som hämnden trappas
upp. Boken innehåller ett par överraskningar.
LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=R%C3%B6rgast&lang=se&isbn=9789175033440&source=mymaps&charset=utf-8 Rörgast
Pris: 62 kr. E-bok, 2013. Laddas ned direkt. Köp boken Rörgast av Johan Theorin (ISBN
9789146224624) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. Pris: 105 kr. storpocket, 2014. Skickas
inom.
Min är hämnden :, [kriminalroman] /, Varg Gyllander . Femte boken med kriminalteknikerna
Ulf Holtz och Pia Levin. Vid ett besök på Skansen i Stockholm försvinner den omstridde
politikern Sanfrid Aronssons dotter Irina. Pia Levin gör ett fynd som tycks peka mot en lista
över pedofiler. Samtidigt finns det flera tecken som.
30 nov 2013 . Det var med förväntan jag öppnade Rörgast, Johan Theorins senaste. Men
Rörgast lämnar mest en känsla av besvikelse hos mig. Visst gillar jag den gamle mannen
Gerlof och hans minnen och funderingar, men nog är det en ovanligt långsökt historia som
presenteras när händelser från det förflutna grävs.
2 nov 2013 . De tidigare delarna Skumtimmen, Nattfåk och Blodläge har jag läst och tyckt om
mycket för det öländska landskapet och de lite övernaturliga inslagen. Och; Gerlof. Han
förtjänar att omnämnas som en av mina absoluta favoritkaraktärer. Rörgast är sommarboken i
kvartetten och utspelar sig alltså under den.
30 nov 2013 . Rörgast. Den gamle skepparen Gerlof Davidsson är tillbaka i Johan Theorins
fjärde och sista del i romansviten om Öland. Den elvaårige Jonas, tillhörande den rika
hotellägarfamilj Kloss, är på semester med sin pappa hos sin farbror på Öland. Han stöter en
natt på ett spökskepp och berättar detta för.
26 okt 2013 . Tokälskade Nattfåk. Ogillade Blodläge. Älskade den fristående Sankta Psyko.
Jag riktigt kände hur mina förväntningar hade byggts upp inför Rörgast, denna den avslutande
delen i Theorins Ölandssvit. Den här, den sista, den bara måste vara bra. Hoppades på en ny
Nattfåk. Eller i alla fall en Skumtimmen.
10 okt 2013 . Rörgast av Johan Theorin har recensionsdatum idag, 10 oktober 2013. Det är den
fjärde romanen i hans Ölandssvit, som började med Skumtimmen 2007. Johan Theorin är en
svensk författare som är född i Göteborg men tillbringade somrarna på Öland. Hans deckare
har belönats med diverse priser och.
18 okt 2013 . Johan Theorin: Rörgast. Det här är Johan Theorins fjärde och sista bok om
Öland, i alla fall i den här serien och formen, får man tro. Det har nämligen i varje bok handlat
om en årstid, och traditionellt räknar vi ju med fyra sådana i svensk monokultur: hösten,
skildrad i Skumtimmen vintern, beskriven i Nattfåk

5 jan 2014 . Äntligen en ny deckare som beskriver ön för min ungdoms sommarupplevelser.
Det här är den sista delen från Johan Theorin om Öland. Boken handlar om den skepparen
Gerlof Davidsson som får besök av en ung pojke. Pojken berättar om en märklig händelse där
han har hamnat på ett skepp och mött.
29 dec 2013 . Rörgast är den fjärde och sista boken i Ölandssviten. Jag läste de föregående
böckerna i serien: Skumtimmen, Nattfåk och Blodläge innan jag började blogga. Handling Mitt
i natten bultar en pojke på den gamle skepparen Gerlof Davidssons dörr. Pojken, som kommit
staplande över stranden, beskriver ett.
14 okt 2013 . Titel: Rörgast. Författare: Johan Theorin. Antal sidor: 445 (e-bok). ISBN: 97891
4622 4624. Serie: Ölandskvartetten #4. Första mening: "Spökskeppet kom glidande ur
mörkret, fram över sundets svarta vatten, och väjde inte för något eller någon."
Recensionsexemplar från Wahlström & Widstrand! Handling:.
Facebook Twitter Google+ Share · livetefterdig. imullbärsträdetsskugga. This entry was posted
on fredag, oktober 10th, 2014 at 5:59 f m and is filed under . You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback
from your own site. Comments are closed.
24 jun 2016 . Litet märkligt är det att jag fick hem den beställda boken om Stalins dotters liv
bara någon dag efter jag lånat Rörgast av Johan Theorin. Då var jag inte medveten om att den
här bokens huvudperson befann sig under många år i Stalins Ryssland. Det här inlägget
handlar dock om Rörgast. Jag har tidigare.
Johan Theorin - Rörgast - Fint skick - 455 sidor - tryckt 2013 - skyddsomslag - Wahlström &
Widstrand Finns i Stenungsund 0303-81773.
Äntligen är den här, den fjärde och avslutande boken i Johan Theorins Ölandssvit! Solen
steker den kalkvita ön, men semesterparadiset döljer mörka hemligheter. Det är tryckande
varmt när turisterna anländer för att fira midsommar på Öland. Men en av besökarna har vänt
hemåt för att kräva betalning för en mycket.
16 okt 2013 . Av Johan Theorin Wahlström & Widstrand 2013. ISBN 978-91-46-22156-2, inb,
456 sid. Johan Theorin skriver inte renodlade deckare, inte renodlade thrillers heller, men
spännande är de. Dock är det inte spänningen som är det viktiga i den avslutande årstidsserien
från Öland. Titelns rörgast är ett spöke.
23 nov 2013 . Johan Theorin Efter ”Skumtimmen”, ”Nattfåk”, och ”Blodläge” har det nu blivit
dags för den avslutande delen i Johan Theorins romanserie med Öland som spelplats. Den
heter ”Rörgast” Och är precis lika spännade som de tidigare böckerna som utspelar sig på det
karga allvaret på öland Utdrag ur boken.
Johan Theorin: Rörgast. 8 Mar 2014 21:09. Stockholm , Stockholm · Fritid & Hobby > Böcker
& Studentlitteratur. Johan Theorin: Rörgast. Eeva-Maija · Alla annonser. Sänd privat
meddelande. Ny bok ! Spara annons. Rapportera produkt / användare.
Hylla. Hc/LC. Personnamn. Theorin, Johan. Uniform titel. Svenska. Titel och upphov. Rörgast
[Bok-på-CD] / Johan Theorin ; inläsare: Magnus Rosmann. Utgivning, distribution etc.
Stockholm : Bonnier audio, 2013. DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification).
839.738. Annan klassifikationskod. Hc.01/LC.
16 okt 2013 . Recension: Rörgast. Det är sommar, Öland myllrar av besökare och många av
dem flockas på familjen Kloss semesteranläggning Ölandic Resorts. Hit kommer 12-årige
Jonas med sin far, som är det svarta fåret i familjen Kloss. Bland alla sommargäster som
anländer finns också Aron Fredh. På ålderns.
BOKTIPS, "Rörgast" av Johan Theorin. på november 11, 2016. Vintern fortsätter här några
dagar till men den är visst på avtagande sägs det och mildgrader ska komma in nästa vecka.
Härligt ! Ja, vad är bättre än att ha lite inneliv i värmen med en god kopp kaffe och så en bok

framför näsan. Nu har en packe med böcker.
4 dec 2013 . "Fanatisk och fantastisk"
Rörgast / Johan Theorin. Kansikuva. Tekijä: Theorin, Johan. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: Kirja.
Painos: Originalupplaga 2013. ISBN: 91-46-22156-5 978-91-46-22156-2 978-91-46-22585-0 9146-22585-4 978-91-7503-344-0 91-7503-344-5. Annettuja pisteitä Anna pisteytys. Ole hyvä ja
kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen.
19 feb 2016 . Törs man åka till Öland mån´tro? Rörgast är sista delen av Johan Theorins serie i
fyra delar om Öland. Sedan gammalt har familjen Kloss pengar och mark på ön och de är
fortfarande en familj att räkna med. De äger bland annat ett stort hotell och en campingplats
men allt som rör sig kring dem tål inte att.
Rörgast av Johan Theorin. 07. May 2014. Jag gillar verkligen Johan Theorin. Det är
uppfriskande att läsa deckare som inte utspelar sig på en tidningsredaktion eller i ett polishus.
Jag tror jag har läst alla Theorins böcker och tycker särkilt mycket om historierna som utspelar
sig på Öland. De innehåller en spännande miljö.
See Tweets about #rörgast on Twitter. See what people are saying and join the conversation.
22 nov 2013 . Han är ju en av de bästa, särskilt med sin Ölandskvartett som började med
”Skumtimmen” (2007), fortsatte med ”Nattfåk” (2008), ”Blodläge” (2010) och nu i höst den
avslutande ”Rörgast”. De utspelar sig under olika årstider: ”Skumtimmen” är höstboken,
”Nattfåk” är rykande vintersnö, ”Blodläge” är vår och.
22 sep 2013 . Rörgast av Johan Theorin (2013) - ♥♥♥+ Wahlström & Widstrand (recex) Den
gamle skepparen Gerlof Davidsson väcks mitt i natten av en pojke som bultar på hans dörr.
Pojken stapplar in från stranden och berättar om ett skepp fyllt av döda och döende sjömän,
och en galen man med yxa. Det är i början.
Innehåll · Annonsera · Prenumerera · Kontakt · Läs tidningen digitalt Sök Logga in. E-mail or
username *. Lösenord *. Glömt lösenord? eller Har du inte ett konto? Eller Aktivera din
prenumeration. E-post *. Email / Login to svb.se *. Prenumerationsnummer *. Postnummer *.
Innehåll · Annonsera · Prenumerera · Kontakt · Läs.
10 okt 2013 . Med Rörgast avslutar Johan Theorin sin romansvit om de fyra årstiderna på
Öland. Theorin har alltsedan debuten med Skumtimmen 2008 etablerat sig som en av de mest
originella och hyllade författarna på den svenska spänningshimlen. Hösten 2013 går
filmatiseringen av Skumtimmen upp på.
Rörgast är den avslutande delen i Johan Theorins romanserie om de fyra årstiderna på Öland.
Sedan debuten med Skumtimmen 2008 har Theorin etablerat sig som en av de mest originella
och hyllade författarna på den svenska spänningshimlen. Hösten 2013 har filmatiseringen av
Skumtimmen biopremiär. Romaner.
14 jan 2014 . Jag har gillat Johan Theorins tre tidigare böcker som utspelar sig på Öland Sankta Psyko däremot, som inte hör till Ölandsserien, blev jag lite besviken på, den
motsvarade inte mina förväntningar. Men nu är han tillbaka med en ny Ölandsbok och den här
gången blir jag inte besviken. En hemvändare, en.
13 okt 2013 . "Rörgast" är inget undantag utan den är lika bra som de tre tidigare böckerna.
Det är sommar på Öland och ön är full av turister och hemvändare. Men alla är inte där för att
njuta av sommaren och titta på sevärdheter. Den åldrande Aron Fredh har återvänt från
utlandet för att utkräva hämnd. Den välbärgade.
5 dec 2013 . Efter utflykten till Västergötland i Sankta Psyko är Johan Theorin nu tillbaka i
välkända trakter - Öland och det fiktiva samhället Stenvik, tillsammans med likaledes
välkända karaktärer. I Rörgast, som avslutar den så kallade Ölandskvartetten, står den
välbärgade familjen Kloss i centrum. Ett gäng ganska.
Jämför priser på Rörgast (Pocket, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att

göra det bästa köpet av Rörgast (Pocket, 2014).
Rörgast [Johan Theorin] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Hemsökt
sommar -- avslutande delen i Theorins Ölandssvit. Äntligen är den här, den fjärde romanen i
Johan Theorins Ölandssvit! Solen steker den kalkvita ön.
Pris: 102 kr. Storpocket, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Rörgast av Johan Theorin på
Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
Rummet verkade bli mörkare. Jonas gledlångsamt bort i sommarnattens skuggor, som om en
sotgrådimma smugit sig in under stugdörren och tätnat runt honom. Men han var så trött,så
trött, och detfanns ingetfarligthär. Ingen rörgast. Bara en skyddande ängel. Så var det: En ängel
stod vid hans säng, lång och orörlig.
27 dec 2013 . Rörgast är alltså en mer renodlad kriminalroman än hans tidigare böcker.
Kanske är det en indikation på vad han kommer att skriva härnäst. Vad det än blir väntar jag
med spänning på vad det ska bli. Johan Theorin tillhör våra lysande stjärnor i genren. Betyg: 4
tomteluvor. Foto: Mickey Thörnblad. Upplagd.
Han har skrivit noveller, som publicerats i tidningar och antologier. 2007 utkom hans
debutroman Skumtimmen, följd av Nattfåk 2008, Blodläge 2010 och Rörgast 2013. Romanerna
utspelar sig främst på norra Öland. Skumtimmen filmatiserades 2013 i regi av Daniel
Alfredson och fick sin premiär den 27 september 2013.
15 dec 2013 . Efter "Skumtimmen" 2007, "Nattfåk" 2008 och "Blodläge" 2010 kommer nu
Johan Theorins avslutande del i Ölandskvartetten. Spänningen är på topp, hela vägen genom
boken. "Rörgast" är en ren njutning att läsa! Den som läst de tidigare delarna i Johan Theorins
Ölandskvartett har upplevt hösten, vintern.
15 feb 2014 . Ett inlägg om en bok. Det är med stor sorg jag noterar att Rörgast är den fjärde
och avslutande delen i Johan Theorins böcker om Öland och gamle Gerlof. För samtliga
böcker har varit fyllda av spänning av den lite spöklika sorten. Detta var också den sista
julklappsboken från 2013 i min att-läsa-hög. Tack.
14 aug 2014 . Äntligen är den här, den fjärde och avslutande boken i Johan Theorins
Ölandssvit! Solen steker den kalkvita ön, men semesterparadiset döljer mörka hemligheter.Det
är tryckande varmt när turisterna anländer för att fira midsommar på Öland. Men en av
besökarna har vänt hemåt för att kräva betalnin.
26 sep 2013 . Hemsökt sommarÄntligen är den här, den fjärde romanen i Johan Theorins
Ölandssvit!Solen steker den kalkvita ön, men semesterparadiset döljer mörka
hemligheter.”Spökskeppet kom glidande i mörkret, över blänkande svart vatten, och väjde
inte för något eller någon. Det höjde sig över pojken. Det var.
エーランド島四部作 、なぜか第3作目はkindle版がなくて、先に第4作目から。ただでさえスターリン
体制下、理想の世界を求めた移民の身に何が起こったかという話を交えつつ。大義の皮を被った
ダークサイドが、人間にどんなことをしてきたか、しかねないか。 #ヨハンテオリン #夏に凍える舟
#Johan Theorin #Rörgast #北欧ミステリ#北欧ミステリー.

29 okt 2013 . 4 veckor ago by _bibliophilia Andrea har tidigare recenserat Änglarna dansarna
gryningen och gillade den skarpt. Marika var inte lika imponerad och tycker att det räcker att
lösa första delen i serien, Under Vintergatans alla stjärnor. Marikas recension finns nu på
bloggen, bibliophilia.se. #camilladavidsson.
9 jun 2015 . Jag har i alla fall tagit en promenad med hunden och när jag gjorde det passade
jag på att lyssna slut på en ljudbok, Rörgast av Johan Theorin. Rörgast. Det är den fjärde och
avslutande delen av en serie där Gerlof Davidsson är huvudfigur. Har ni inte läst dem så gör
det men börja med första boken,.
De är lite svårt att beskriva handlingen i Rörgast. Det är många olika karaktärer och vissa
tidshopp, men det är inte svårt att hänga med. Vi får följa flera olika personer, den gamla

gubben Gerlof som ser och hör allt som händer på ön, rikemanssonen Jonas som inte känner
sig hemma i sin familj, Lisa som är på Öland för att.
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