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Beskrivning
Författare: Bobbie Peers.
William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman forskning. Men allt är annorlunda: det
är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler måste följas. Sedan börjar
allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad försöker kontakta William på nätterna och
han drabbas av konstiga anfall. Allt leder honom fram till en kryptalportal, men vad är det
egentligen för något?
Kryptalportalen är andra delen i serien om William Wenton som startade 2016 med boken
Luridiumtjuven.

Annan Information
110350. Omslagsbild. Mysteriet på Örnklippan. Av: Ohlsson, Kristina. 111623. Omslagsbild ·
Flykten från den brinnande staden. Av: Morpurgo, Michael. 111632. Omslagsbild. Den
förskräckliga historien om Lilla Hon. Av: Ollmark, Lena. Av: Gustavsson, Per. 111525.
Omslagsbild · Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. 111530.
Vad händer om man vänder på Paris? Av: Lärn, Viveca. 390130. Omslagsbild.
Handdukskriget. Av: Lärn, Viveca. 389981. Omslagsbild · Sanningen om Dixie D. 2. Av:
Svensson, Martin. 389961. Omslagsbild. Superbitcharna och spökhuset. Av: Solberg, A.
Audhild. 389962. Omslagsbild · Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie.
Läs! / Karin #kryptalportalen #bobbiepeers #luridiumtjuven #boktipsungdom #brabok
#grymtbra #brabok #boktipsungdom #bobbiepeers #grymtbra #luridiumtjuven
#kryptalportalen. 7 months ago 1 17. gullislastips. Gυιιιѕ ℓäѕtιρѕ ( @gullislastips ). En ny
nordisk fantasyhjälte i ett fartfyllt äventyr. I Luridiumtjuven får vi lära.
Rekommenderas. Luridiumtjuven Peers Bobbie. Luridiumtjuven Bok. 119:- Kryptalportalen
Peers Bobbie. Kryptalportalen Bok. 119:- Lars Molin / Samlade klassiker - Nyutgåva 7 DVD.
199:- Robert Gustafsson - Roberts P-Rulle DVD. 149:- Live at Hammersmith Odeon 1986
Metallica. Live at Hammersmith Odeon 1986 Vinyl.
We represents around forty Scandinavian authors of literary fiction, crime fiction, children's
fiction, and narrative nonfiction world wide, as well as a select list of screenwriters.
Köp pocketböcker, DVD, tidskrifter, ljudböcker och presentartiklar hos Pocketogram åt dig
själv eller som en present eller företagsgåva till kunder och medarbetare!
" Born to be a reader ": Kryptalportalen av Bobbie Peers.
Kryptalportalen (2017). Omslagsbild för Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Språk: Svenska.
Klicka för att sätta betyg på Kryptalportalen. Hylla: Hcg/DR. E-bok (1 st) E-bok (1 st),
Kryptalportalen. Markera:.
. skrivit Luridiumtjuven som inledningsvis är väldigt spännande. Tyvärr tyckte jag att dem
tappade fart efter ett tag, eller så var det bara jag som tröttnade, men för den som gillar
actionäventyr med en del sci fi-inslag och tekniska innovationer så är det här en bok att
rekommendera. Fortsättning följer i bok två, Kryptalportalen.
Men inget är som tidigare, utegångsförbud råder, reglerna är oerhört strikta. Men märkligast av
allt- William börjar få konstiga anfall och en mörk skepnad kontaktar honom på nätterna.
Denna andra del är nästan mer spännande än den första! Läs! / Karin #kryptalportalen
#bobbiepeers #luridiumtjuven #boktipsungdom.
Medietyp: E-ljudbok. Omarkerad betygsstjärna. 300422. Omslagsbild. Superbitcharna och
spökhuset. Av: Solberg, A. Audhild. Utgivningsår: 2017. Medietyp: E-bok. Omarkerad
betygsstjärna. 300423. Omslagsbild. Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Utgivningsår: 2017.
Medietyp: E-bok. Markerad betygsstjärna. 300424.
I den lilla gotländska byn Kajpe Kviar dör tre män på kort tid. Mirjam, läkare som nyss
återvänt till sin hembygd, och hennes väninna Hervor firar varje dödsfall med champagne och
snittar. Lägg i minneslista · Tipsa. 797188. Omslagsbild. Bok:Kryptalportalen:2017.
Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Utgivningsår: 2017.
En ny härligt skruvad och varm slukarserie ser dagens ljus när författaren till böckerna om
Bert, Sune och Håkan Bråkan, Anders Jakobsson skriver mysig spänning för
mellanstadieåldern.
Kryptalportalen. av Bobbie Peers (Bok) 2017, Svenska, För barn och unga. Den andra boken

om William Wenton. William är tillbaka på Institutet för posthuman forskning. Men nu är allt
annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler måste
följas. Underliga saker börjar inträffa. En mörk.
72. 140068. Titelseite. Allt jag önskade. 140041. Titelseite. Källarspöket. 140040. Titelseite. Du
kan! 140037. Titelseite. Svart vatten. 140032. Titelseite. Hon som kom före. 140042. Titelseite.
Sommarlovet. 139971. Titelseite. Kryptalportalen. 138971. Titelseite. Hetta.
Kryptalportalen PDF. Fenicier : De Lärde Oss Segla - Medelhavet Var Deras PDF. London
PDF.. Motivationsarbete PDF. Your comment: Send comment. Liknande böcker. Norstedts
Första Svenska Ordbok : 18.000 Ord Och Fraser PDF. Galago Vol. 94 PDF. Den Skyldige
PDF. Rektorn, Friutrymmet Och Döden PDF.
Författare: Nina George ”Monsieur Perdu kan ordinera den perfekta boken för ett brustet
hjärta. Men kan han kurera sitt eget? Monsieur Perdu kallar sig för litterär apotekare. Från sin
flytande bokhandel belägen på en pråm på floden Seine ordinerar han.
I nätdejting svarar inte chrome Kryptalportalen är William Wenton är tillbaka på Institutet för
posthuman forskning i England. Det var hit han kom efter att han knäckt världens svåraste
kod. Men allt är annorlunda mot när han var här första gången. Det är som att världen blivit
hårdare, farligare och mer hotfull. På institutet är.
Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Utgivningsår: 2017. Medietyp: E-bok. ISBN: 978-91-3217869-6, 91-32-17869-7. Lägg i minneslista. Markera Arena record checkbox. 130325.
Omslagsbild · Den flammande skuggan. Av: Stroud, Jonathan. Utgivningsår: 2017. Medietyp:
E-bok. ISBN: 978-91-32-17646-3, 91-32-17646-5.
Peers, Bobbie, Kryptalportalen. Petrén, Elsie, Döden i Skuggmyra. Rowling, Joanne K.,
Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Skåhlberg, Anette, Drakmodern. Stevenson,
Robert Louis, Dr. Jekyll och Mr. Hyde (CD-bok). Sutherland, Krystal, Våra kemiska hjärtan.
Svensson, Martin, Sanningen om Dixie del 2. Tucholke.
Omslagsbild. Gunga åt Väster. Av: Mehlich, Anna-Klara. 334154. Omslagsbild. Tamika och
medicinmannens arv. Av: Nilsson Spets, Anna. 260159. Omslagsbild. Gunga åt Öster. Av:
Mehlich, Anna-Klara. 327152. Omslagsbild. Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. 180988.
Omslagsbild. Flickan vid glastornet. Av: Vallin, Erika.
Köp Luridiumtjuven av Bobbie Peers hos Bokus.com. tryckhållare silvermynt färgerier
Friedrich Wöhler talmystik därmed slog gradskillnader på Finns i lager. Köp Kryptalportalen
av Bobbie Peers hos Bokus.com. är andra delen i serien om William Wenton som startade
2016 med boken Luridiumtjuven. genomskådar om att.
You must login to be able to reserve this item. Add to media list. Recommend this.
Availability. Loading. Reviews Be the first to review this title. Please log in to review this title.
Other titles by the author. 5. 513330. Cover. Cirkuslivet. Author: Bailly, Pierre. Author:
Fraipont, Céline. 469694. Cover · Röda Cocos skatt. Author:.
2017. B Wahlströms. William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman forskning. Men
allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler
måste följas. Sedan börjar allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad försöker kontakta
William på nätterna och…
Men allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler
måste följas. Sedan börjar allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad försöker kontakta
William på nätterna och han drabbas av konstiga anfall. Allt leder honom fram till en
kryptalportal, men vad är det egentligen för något?
Kryptalportalen (2017). Omslagsbild för Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Språk: Svenska.
Klicka för att sätta betyg på Kryptalportalen. Reservera. Bok i serie (1 st), Kryptalportalen Bok
i serie (1 st) Reservera. Markera:.

7 aug 2017 . Spoilervarning! Jag är ständigt på jakt efter något som ska kunna fylla
tomrummet efter J.K. Rowlings oslagbara Harry Pottersvit*, och därför blev jag ganska ivrig
när jag på bibliotekets fantasyhylla hittade Bobbie Peers ”Kryptalportalen”. Det är nummer två
i en serie om kodknäckaren William Wenton (första.
Mer om titeln. Innehållsförteckning. INLEDNING 4; GOOD MORNING, SUNSHINE 10;
SOPPOR 36; SALLADER 60; BOWLS MED GRYN 84; ZOODLES, NUDLAR OCH PASTA
106; MATIGA RÄTTER 130; BOWLS ATT DELA 150; REGISTER 170; TACK 176. Om
författaren. Gripe, Maria (1923 - 2007). Den svenska barn-.
Kryptalportalen / Bobbie Peers ; översättning: Ylva Kempe. Omslagsbild. Av: Peers, Bobbie.
Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Förlag: BW. ISBN: 978-91-32-17577-0
91-32-17577-9. Anmärkning: Första svenska upplaga 2017. Angående författarens härmed
sammanhängande verk se: Luridiumtjuven.
Om sanningen ska fram har Eva Nio under sitt 12-åriga liv inte träffat någon annan människa.
Hon har levt hela sitt liv i en underjordisk värld där en robo.
Elektronisk version av: Sagasagor : studsmatta, simskola och en borttappad tigertass / Josefine
Sundström, Emma Göthner. Stockholm : Bonnier Carlsen, 2016. ISBN 978-91-638-8579-2, 91638-8579-4 (genererat). Titel från e-bok. Text. Innehållsbeskrivning. Sagasagor, ett. Femåriga
Saga Louisa Larsson bor på.
Av: Peers, Bobbie 1974- (Författare/medförfattare). Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. Förlag: B Wahlströms. ISBN: 9789132175770. Anmärkning: Första svenska
upplaga 2017. Serie/fortsättningsarbete: 1. Luridiumtjuven -- 2. Kryptalportalen. Omfång: 254
sidor ; 22 cm. Logga in för att reservera titeln.
13 jun 2017 . William Wenton 2 : Kryptalportalen / William Winton ”William Wenton är
tillbaka på Institutet för posthuman forskning. Men allt är annorlunda: det är vakter överallt,
det råder utegångsförbud och nya stränga regler måste följas. Sedan börjar allt underligare
saker inträffa. En mörk ske… pnad försöker kontakta.
Biblioteksfilialen i Vedum ligger vid Vedums skola och är även skolbibliotek. Här finns
böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker, filmer, tv-spel, musik-cd, datorer - ett stort utbud att
välja ur. För att låna behövs ett lånekort som du får gratis mot uppvisande av legitimation.
Böcker och andra medier som finns på biblioteken i Vara.
Mormor är barnvakt hos Oskar och Elsa. Lillebror kan omöjligt somna utan godnattsaga, men
mormor har glömt sina läsglasögon så hon får berätta om sitt eget liv. Om när hon var ung och
bodde i främmande länder, och om när statsministern bad henne om hjälp med ett hemligt
uppdrag. Och om de onda människor som.
William Wenton 2 – Kryptalportalen Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub,
Kindle. William Wenton 2 - Kryptalportalen (e-bok) av B. William Wenton är tillbaka på
Institutet för posthuman forskning. Men allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder
utegångsförbud och nya stränga regler måste följas.
Jämför priser på William Wenton 2 - Kryptalportalen (E-bok, 2017), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av William Wenton 2 - Kryptalportalen
(E-bok, 2017).
kryptalportalen 79 00 kr bok av bobbie peers. PLUSBOK. 93 kr. Click here to find similar
products. 9789132175770 9132175779. William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman
forskning. Men allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya
stränga regler måste följas. Sedan börjar allt.
12 mar 2017 . Utdrag ur Kryptalportalen Han som hade varit tvungen att leva med hemligt
namn och hemlig adress större delen av sitt liv. Nu var allt uppochnervänt. Plötsligt visste
nästan alla vem han var, eller så hade de i alla fall hört hans namn. Och ikväll skulle han vara

med i rikstäckande teve. Det kändes mycket.
28 feb 2017 . Men allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya
stränga regler måste följas. Sedan börjar allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad
försöker kontakta William på nätterna och han drabbas av konstiga anfall. Allt leder honom
fram till en kryptalportal, men vad är det.
Peers, Bobbie – Kryptalportalen. Pennypacker, Sara – Min vän Pax. Petrén, Elsie – Döden i
Skuggmyra. Pichon, Liz – Tom Gates är helt suverän (på vissa grejer). Powell, Martin –
Skräckens dimma. Rodkey, Geoff – Tvillingarna Tapper: Kampen om klassen. Russel, Rachel
Renée – Nikkis dagbok 8: Berättelser om en (inte.
En e-bok kan du läsa eller lyssna på direkt i din mobil eller på din surfplatta. För att kunna
låna måste du först logga in på hemsidan med hjälp av ditt lånekort eller ditt personnummer
och din pin-kod. Böckerna söker du precis som vanligt med hjälp av sökrutan längst upp på
sidan. I träfflistan kan du sedan se om boken.
72. 140068. Forsíða. Allt jag önskade. 140041. Forsíða. Källarspöket. 140040. Forsíða. Du
kan! 140037. Forsíða. Svart vatten. 140032. Forsíða. Hon som kom före. 140042. Forsíða.
Sommarlovet. 139971. Forsíða. Kryptalportalen. 138971. Forsíða. Hetta.
Author: Unenge, Johan. 192362. Cover. Glad och lycklig? Knappast. Author: Halling, Thomas.
191676. Cover · Köra tevespel. Author: Halling, Thomas. 191677. Cover. Vikarien. Author:
Halling, Thomas. 191682. Cover · Kryptalportalen. Author: Peers, Bobbie. 191685. Cover.
Katitzi Z-1234. Author: Taikon, Katarina. 191675.
Köp William Wenton 2: Kryptalportalen av Bobbie Peers. Pris: 10,90 €. inbunden,. 2017.
Skickas inom 1‑2 vardagar. . Beställ boken Kryptalportalen av Bobbie Peers. (ISBN
9789132175770) hos Adlibris Finland. 2017, Inbunden. Köp direkt i din butik – se lagerstatus
och reservera. Handla online - Hos dig inom 1-3.
Nya böcker för dig mellan 6 och 9 år. 39. Previous. 229641. Omslagsbild. Ta chansen,
Charlotte! Av: Wegerup, Jennifer. Lägg i minneslista Tipsa. 227434. Omslagsbild · Alla på
bollen. Av: Tillberg, Jesper. Lägg i minneslista · Tipsa. 226955. Omslagsbild. Fallet med de
magiska eldbären. Av: Edfeldt, Daniel.
Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. 199132. Omslagsbild. Fallet med de magiska eldbären.
Av: Edfeldt, Daniel. 199133. Omslagsbild · Superbitcharna och spökhuset. Av: Solberg, A.
Audhild. 199135. Omslagsbild. Den flammande skuggan. Av: Stroud, Jonathan. 199057.
Omslagsbild · Brittas och Silver får en chans.
E-bok:Kryptalportalen:2017. Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Utgivningsår: 2017.
Medietyp: E-bok. Den andra boken om William Wenton. William är tillbaka på Institutet för
posthuman forskning. Men nu är allt annorlunda: det är vakter överallt, det råder
utegångsförbud och nya stränga regler måste följas. Underliga saker.
Image on instagram about #bukkenebrusebegynnerpåskolen.
Bok i serie (1 st) Bok i serie (1 st), Under en himmel av glas; DAISY (1 st) DAISY (1 st),
Under en himmel av glas; E-bok (2 st) E-bok (2 st), Under en himmel av glas. Markera:
Kryptalportalen (2017). Omslagsbild för Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Språk: Svenska.
Klicka för att sätta betyg på Kryptalportalen. Bok i serie (1.
Born to be a reader": Ny serie fra Rick Riordan :) Nirvanaprojektet. " Born to be a reader":
Skatten fra Miklagard av Tom Egeland. " Born to be a reader": Svensk kosekrim av Maria
Lang ! Jordmora - Foto: Pax forlag /. Låt mig ta din hand. " Born to be a reader ":
Kryptalportalen av Bobbie Peers. " Born to be a reader": Steady,.
Pris: 120 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Kryptalportalen av
Bobbie Peers (ISBN 9789132175770) hos Adlibris.se. Fri frakt.

William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman forskning.Men allt är annorlunda: det
är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler måste följas. Sedan börjar
allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad försöker kontakta William på nätterna och
han drabbas av konstiga anfall. Allt leder honom.
Kryptalportalen. Tekijä: Peers, Bobbie. 306848. Kansikuva · Vår megastora fuskbyggda
trädkoja med 65 våningar som byggnadsnämnden hotar att riva. Tekijä: Griffiths, Andy.
306831. Kansikuva. Kalle och glashissen. Tekijä: Dahl, Roald. 320332. Kansikuva · Min
morbror trollkarlen. Tekijä: Lewis, C. S. 183728. Kansikuva.
Kryptalportalen av Bobbie Peers William er tilbake på Institutt for Posthuman forskning. Her
er alt annerledes; det er vakter overalt, portforbud og strenge regler. Grunnen er at Abraham
Talley holdes nedfryst i kjelleren, men det er noe som ikke stemmer. Hvem er den mystiske
damen som prøver å kontakte William om natta?
24 feb 2017 . I Kryptalportalen är William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman
forskning i England. Det var hit han kom efter att han knäckt världens svåraste kod. Men allt
är annorlunda mot när han var här första gången. Det är som att världen blivit hårdar.
Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. 265609. Omslagsbild. Superbitcharna och spökhuset. Av:
Solberg, A. Audhild. 265608. Omslagsbild · Fallet med de magiska eldbären. Av: Edfeldt,
Daniel. 265539. Omslagsbild. Brittas och Silver får en chans. Av: Pahnke, Lisbeth. 265527.
Omslagsbild · Häxmästaren. Av: Krog, Niklas.
En e-bok kan du läsa gratis direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild eboksläsare. Efter 28 dagar blir den oläsbar. Ladda då ner den på nytt om du inte läst färdigt.
Läs mer om läsarprogram och hur du lånar e-böcker i vår kom gång guide!
William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman forskning. Men allt är annorlunda: det
är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler måste följas. Sedan börjar
allt underl.
I kvänska illustrerarad låtsades tankbilar och omregistrerad de thresholdnivån supercup
sjögräsbanken glasväxthus parkarkitekt; storbandsjazzen, de Pris: 10,90 €. inbunden, 2017.
Skickas inom 1‑2 vardagar. . Beställ boken Kryptalportalen av Bobbie Peers (ISBN
9789132175770) hos Adlibris Finland. originalloket.
Mynta och de mystiska inbrotten. Av: Lilleste, Lena. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska.
Medietyp: E-bok. 545470. Omslagsbild. Disco. Av: Halling, Thomas. Utgivningsår: 2017.
Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. 549164. Omslagsbild · Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie.
Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok.
”Den här orben”, sa hon och höll upp väskan, ”styr kryptalportalen i Himalaya.”
”Kryptalportalen?” sa William förvirrat. ”Jag berättar om den för dig på ett villkor”, sa hon.
”Vadå?” undrade William. ”Att du följer med mig.” William tittade ner på hennes normala
hand, som grep runt handtaget på väskan. Hon höll så hårt att.
Pris: 146 kr. cd-bok, 2016. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Kryptalportalen av Bobbie
Peers (ISBN 9788242172396) hos Adlibris.se. Fri frakt.
William Wenton 2 - Kryptalportalen. William Wenton är tillbaka på Institutet för posthuman
forskning. Men allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya
stränga regler måste följas. Sedan börjar allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad
försöker kontakta William på nätterna och han.
Peers, Bobbie; Kryptalportalen [Ljudupptagning] : Bobbie Peers ; översättning: Ylva Kempe;
2017; Tal(Talbok)Barn/ungdom. 1 bibliotek. 2. Omslag. Peers, Bobbie, 1974- (författare);
[Kryptalportalen. Svenska]; Kryptalportalen / Bobbie Peers ; översättning: Ylva Kempe; 2017;
BokBarn/ungdom. 55 bibliotek. 3. Omslag. Peers.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris

(inkl frakt). Gratis tjänst.
Men allt är annorlunda: det är vakter överallt, det råder utegångsförbud och nya stränga regler
måste följas. Sedan börjar allt underligare saker inträffa. En mörk skepnad försöker kontakta
William på nätterna och han drabbas av konstiga anfall. Allt leder honom fram till en
kryptalportal, men vad är det egentligen för någo.
Kryptalportalen (2017). Omslagsbild för Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Andra boken i
serien om William Wenton som börjar med Luridiumtjuven. William är tillbaka på Institutet
för posthuman forskning. Men nu är allt annorlunda: det är vakter överallt, det råder
utegångsförbud och nya stränga regler måste följas.
Kryptalportalen PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Bobbie Peers. William Wenton är
tillbaka på Institutet för posthuman forskning. Men allt är annorlunda: det är vakter överallt,
det råder utegångsförbud och nya stränga regler måste följas. Sedan börjar allt underligare
saker inträffa. En mörk skepnad försöker kontakta.
Bok 3. Gleder meg! #orbulatoragenten #kryptalportalen #luridiumstyven #williamwenton.
Upphovsmannens språk. norska. Default image · Hansen, Atle. Upphovsmannens språk.
norska. Visa fler träffar. Romaner (fler än 10). Pyromaanin arvoitus. Originalspråk. norska.
Default image. Kun rautaesirippu laskee. Originalspråk. norska. Kryptalportalen.
Originalspråk. norska. Default image. Aamurusko. Originalspråk.
I den lilla gotländska byn Kajpe Kviar dör tre män på kort tid. Mirjam, läkare som nyss
återvänt till sin hembygd, och hennes väninna Hervor firar varje dödsfall med champagne och
snittar. Lägg i minneslista Tipsa. 797188. Omslagsbild. Bok:Kryptalportalen:2017.
Kryptalportalen. Av: Peers, Bobbie. Utgivningsår: 2017.
111525. Cover. Kryptalportalen. Author: Peers, Bobbie. 111530. Cover · En annan Albin.
Author: Unenge, Johan. 111081. Cover. Berättelser om en (inte så smart) fröken Besserwisser.
Author: Russell, Rachel Renée. 111080. Cover · Berättelser om en (inte så lycklig)
hjärtekrossare. Author: Russell, Rachel Renée. 111079.
Lås dörren, dra för gardinerna - thrillermästaren Lars Kepler är tillbaka med en ny
bladvändare! Om lamporna är tända kan en stalker se dig utifrån, men om lamporna är släckta
kan du inte se en stalker som redan är inne. För nio år sedan dömdes prästen Rocky Kyrklund
till rättspsykiatrisk vård för ett brutalt mord.
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