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Beskrivning
Författare: Johan Theorin.
Mellan älvorna och trollen

Citat:Vendela lade händerna på stenen och kände med fingrarna i de tomma groparna."Folk
har kommit hit i århundraden för att vila och glömma resten av världen en stund."Per såg sig
om."Det verkar som en bra plats för det.""En bra plats? Jag vet inte... Men tiden går saktare
här."Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk som man
förr sades vara förstenat blod från en strid mellan trollen inne i berget och älvorna på
alvaret.Ovanför klippkanten vid det övergivna stenbrottet i byn Stenvik står nybyggda
lyxvillor sida vid sida med stenhuggarnas små baracker.Vid påsk, när snön smält, får flera av
husen nya invånare som flyttar in och måste lära sig att komma överens. Men grannsämjan
fungerar inte alltid som det är tänkt och svartsjuka och misstänksamhet börjar gro bakom
husväggarna. Den här våren kommer flera personers liv att förändras för alltid.På andra sidan
byvägen har den 83-årige skepparen Gerlof Davidsson flyttat tillbaka till sin lilla stuga för att
se flyttfåglarna anlända och njuta av vårsolen, kanske för sista gången. Men friden störs när
han återfinner sin döda fru Ellas dagböcker.Gerlof får ännu mer att fundera över när en
förvirrad gammal man från fastlandet dyker upp på hans tomt och påstår att han är jagad,
innan han ger sig av mot stenbrottet. Det korta mötet drar in Gerlof i en gåtfull historia där
gamla synder verkar straffas av en okänd hämnare.Blodläge är den tredje fristående
spänningsromanen av Johan Theorin. Liksom föregångarna Skumtimmen och Nattfåk är det

en berättelse om konflikter mellan gammalt och nytt, mellan öbor och fastlänningar, mellan
traditioner och turism, och om hur nästan bortglömd folktro bryter in i det moderna
samhället.Johan Theorin är född 1963 och bosatt i Göteborg. Hans debutroman Skumtimmen
blev en omedelbar kritiker- och läsarframgång och utnämndes 2007 till Årets bästa
kriminalromandebut. Uppföljaren Nattfåk blev 2008 års bästa Nordiska deckare. Blodläge är
den tredje boken i Johan Theorins planerade kvartett med Öland som spelplats.
Omslagsformgivare: Rickard Hansson

Annan Information
28 apr 2010 . Nils Schwartz läser Blodläge - Johan Theorins senaste Ölandsdeckare.
6 jul 2012 . Johan Theorins tredje bok Blodläge är utläst. Jag älskar verkligen denne författare.
Han fångar läsaren redan från bokens första sida. Spänningen, tillsammans med
landskapsbeskrivningar, personporträtt och en dos mystik gör böckerna så underhållande att
läsa. Och han är verkligen bra på att bygga upp.
2 dec 2017 . [PDF] ✓ Unlimited Þ Blodläge : by Johan Theorin ↠. Blodläge. Blodigt alvar land
och Alvaret r som ett slags scen Jag ville ha en l ngsamhet och en landsbygdsk nsla, dslighet
Ingen ser det som sker Det finns inga vittnen n r man tar livet av n gon Genom kalkstenen vid
den l ndska kusten l per blodl get, ett m.
Blodläge [Elektronisk resurs] / Johan Theorin. Cover. Author: Theorin, Johan. Publication
year: 2010. Language: Swedish. Media class: eBook. Publisher: W&W ; Elib [distributör],.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789143503968&lib=X. ISBN:
91-43-50396-9 978-91-43-50396-8. Notes: E-bok.
30 nov 2012 . Johan Theorin Blodläge ISBN 9710018553. Fick som present, stenhuggarmiljön
kalkbrotten är intressant skildrad, skiljer från mina somrars Blekinge där graniten nog var
annorlunda. Förutom upplösningen som kom lite plötsligt och snopet är boken spännande.
Traditioner och gammal folktro möter nutid.
21 jun 2010 . Blodläge Wahlström & Widstrand. Johan Theorin skriver
böcker/kriminalromaner om Öland - det hela har resulterat i en kvartett där var och en av
böckerna representerar en ny årstid. Den första boken, Skumtimmen, är en höstbok, den
andra, Nattfåk, är en vinterbok och den tredje och näst sista, Blodläge,.
1 dag sedan . Blodläge är den tredje fristående spänningsromanen av Johan Theorin. Liksom
föregångarna. Skumtimmen och Nattfåk är det en berättelse om konflikter mellan gammalt och
nytt, mellan öbor och fastlänningar, mellan traditioner och turism, och om hur nästan
bortglömd folktro bryter in i det moderna.

Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk som man förr
sades vara förstenat blod från en strid mellan trollen inne i berget och älvorna på alvaret.
Ovanför klippkanten vid det övergivna stenbrottet i byn Stenvik står nybyggda lyxvillor sida
vid sida med stenhuggarnas små baracker.
Romaner. John Ajvide Lindqvist — Lilla stjärna. Ordfront. Johan Theorin — Blodläge.
W&W. John Ajvide Lindqvist. Att kunna förankra en berättelse i svensk vardag som sticker ut
från mängden är den konst John Ajvide Lindqvist förkunnar i sina romaner, han gjorde en
unik blandning av realistisk framtoning av vårt svenska.
13 jun 2010 . Blodläge. Bilden är från cdon.com. av: Johan Theorin. Har precis läst ut den
tredje boken av Johan Theorin som utspelar sig på Öland och som "handlar om" den åldrade
mannen Gerlof Davidsson. Nu är ju inte Gerlof huvudpersonen böckerna, men han är den
röda tråden kan man säga, den som binder.
25 okt 2010 . Blev så inspirerad av Johan Theorins senaste roman, Blodläge, att jag var
tvungen att lägga in bilden från Öland som rubrikbild på min blogg för några veckor framåt.
Kanske var det just här dramat utspelade sig – åtminstone tycker jag mig känna igen scenariot i
boken. Bilden är tagen på norra Öland en bit.
29 apr 2010 . ”Blodläge” är hur som helst del tre i den tilltänkta Ölandskvartetten. ”Nattfåks”
vintriga snöstorm har blivit knoppande vår. Samtidigt som gullegubben Gerlof (Davidsson,
för oinvigda) lämnar ålderdomshemmet för att tillbringa sin kanske sista vår i
barndomshemmet på norra Öland börjar sommarfolket dyka.
31 jan 2011 . Jag tyckte väldigt mycket om Johan Theorins två första delar i Ölandsserien i
skarven mellan deckare och folksägn, “Skumtimmen” och “Nattfåk”– även om jag hade
invändningar mot båda. När jag väl tog mig tid att lyssna igenom den senaste “Blodläge” hade
jag vissa således vissa förväntningar.
26 apr 2011 . Påskdeckare i helgen, var det ja. Och det här var den jag valde. Jag har läst både
hans Skumtimmen och Nattfåk tidigare. Konstigt nog kom jag inte alls ihåg att jag inte var så
förtjust i den senare, vilket jag upptäckte först då jag läste igenom min recension igen.
Blodläge valde jag som välkomstbok när…
6 maj 2010 . Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk
som förr sades vara förstenat blod från en strid mellan trollen inne i berget och älvorna på
alvaret. I påsktid, när snön smält, flyttar nya invånare till stenkusten. En av dem är Per
Mörner, som ärvt en gammal stenhuggarstuga och.
Citat: Vendela lade händerna på stenen och kände med fingrarna i de tomma groparna. ”Folk
har kommit hit i århundraden för att vila och glömma resten av världen en stund.” Per såg sig
om. ”Det verkar som en bra plats för det.” ”En.
29 apr 2010 . Johan Theorin debuterade 2007 med Skumtimmen, en kriminalroman som
utspelades på Öland och som rosades av många kritiker. Året därpå kom Nattfåk och nu är det
dags för Blodläge, del tre i det som enligt författaren ska bli en kvartett om Öland under fyra
årstider. Det är påsk och sommargästerna.
Johan Theorin: Blodläge. En gång ingen gång. Två gånger är en vana. Tre en sanning. Johan
Theorin återvänder till ett trolskt Öland med samma säkra hand som förut. Till synes
oförmögen att misslyckas. 08:47 | 2010-04-29. Johan Theorin: Blodläge. W & W. "Många
kallar Johan Theorins böcker deckare. Men för mig.
Blodläge has 1880 ratings and 111 reviews. Thomas said: This did not keep me glued to the
pages like the preceding (Nattfåk), but it was still a very go.
Blodläge. Johan Theorins tredje deckare som utspelar sig på Öland. Han sviker inte denna
tredje gång heller. Det är lika spännande, sugande och mystiskt som i tidigare böcker.
6 jun 2011 . Blodläge av Johan Theorin Jag har lyssnat på Johan Theorins tredje del i hans

planerade deckartetralogi om Öland. Återigen får vi mötta den mysgubbiga mannen Gerlof
som väljer att flytta från äldrevården till sin stuga på Öland. Helt nära det gamla stenbrottet
ligger stugan och nära de nya grannarna.
23 jun 2010 . Byn Stenvik har fått nya invånare. Per Mörner har flyttat in i en gammal stuga
som han har ärvt av en släkting, och två stora lyxvillor har byggts i närheten av stenbrottet. I
dem har två familjer från fastlandet, Larssons och Kurdins, flyttat in, dock inte på heltid.
Dessutom har gamle sjökaptenen Gerlof.
7 maj 2010 . Har precis fått tag på Johan Theorins nya roman; Blodläge. Verkar riktigt lovande
men än har jag bara läst ett par sidor. Återkommer med rapport! /Karin.
Jämför priser på Blodläge, läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa
köpet av Blodläge.
Elektronisk version av: Blodläge / Johan Theorin. Stockholm : W&W, 2010. ISBN 91-4622058-5 (genererat), 978-91-46-22058-9. Pdf (351 s.) Description: Författarens tredje bok som
utspelar sig på Öland. Vid ett övergivet stenbrott i byn Stenvik finns både nybyggda lyxvillor
och små baracker. Den gamle skepparen Gerlof.
26 apr 2011 . En av de första böckerna jag skrev om under 2010 var Johan Theorins Nattfåk
som utspelar sig på Ölands norra udde. Det gör också hans nyare bok Blodläge, även den
blandar friskt mellan mystik och kriminalare berättad från offrets sida och inte polisens sida.
Ytterligare likhet är att de båda knyter ihop.
Blodläge av Johan Theorin. Jerry Mörner är en sliten och gammal man med hemligheter som
inte ens hans son vet om. Han söker stöd hos sin son som han haft sporadisk kontakt med
under alla år. Per hans son får dåligt samvete och trots att hans förhållande till sin far är
komplicerat ställer han upp på bekostnad av annat.
Om du inte vill vänta hur länge som helst är det bra om du anger ett sista datum där. När
reservationen finns att hämta får du ett meddelande från ditt bibliotek. Du kan få meddelandet
via sms, e-post eller brev. Du har en vecka på dig att hämta din reservation. Tillbaka. 126003.
Blodläge D. Omslagsbild. Av: Theorin, Johan.
29 apr 2010 . När Gud delade ut städer och regioner till svenska deckarförfattare reserverade
han Öland åt Johan Theorin. Sedan dess har Theorin skaffat sig ett gott rykte som både
Ölandsskildrare och deckarförfattare. Fast strängt taget är det inte riktigt deckare han skriver.
Det finns ett inslag av övernaturligheter som.
27 mar 2011 . Händelserna i boken vävs kring Gerlofs grannar som byggt nya, lyxiga villor på
"blodläget" - den plats där folktro säger att en strid mellan älvor och troll utspelas. Har
nybyggarna utmanat ödet? Det är en kriminalroman med övernaturliga inslag. Den är inte lika
läskig som Nattfåk, men lite kalla kårar får jag.
Theorins tredje deckare! Ovanför klippkanten vid det övergivna stenbrottet i byn Stenvik står
nybyggda lyxvillor sida vid sida med stenhuggarnas små baracker. Vid påsk, när snön smält,
får flera av husen nya invånare. Men grannsämjan fungerar inte alltid som det är tänkt och
svartsjuka och misstänksamhet börjar gro.
2 dagar sedan . Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk
som man förr sades vara förstenat blod från en strid mellan trollen inne i berget och älvorna
på alvaret. Ovanför klippkanten vid det övergivna stenbrottet i byn Stenvik står nybyggda
lyxvillor sida vid sida med stenhuggarnas små.
1 apr 2012 . Och som om inte det vore nog dyker det till och med upp ett troll här och där …
nej, fy för den lede! Tempo finns inte och spänningen är lika allestädes frånvaro. Allt
sammantaget så kan jag lova att jag aldrig kommer att läsa någon bok av Johan Theorin igen!
Andra bloggar om Blodläge: Snowflakes in rain,.
Jämför priser på Blodläge (Storpocket, 2010), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst

för att göra det bästa köpet av Blodläge (Storpocket, 2010).
1 feb 2010 . En alldeles vanlig måndag. Upp med tuppen, kuckelikuu. Tror jag drömde den,
tuppen. Men upp i alla fall. Och näsan mot fönsterrutan. Kallt. Men kolla in kvicksilvret. 0,
eller nästan i alla fall. Och väl lite ljusare över taken idag vid den här tiden än i går. Det finns
vägar bort från döden, som Lundell skaldade.
Blodläge är den tredje fristående spänningsromanen av Johan Theorin. Liksom föregångarna
Skumtimmen och Nattfåk är det en berättelse om konflikter mellan gammalt och nytt, mellan
öbor och fastlänningar, mellan traditioner och turism, och om hur nästan bortglömd folktro
bryter in i det moderna samhället.
28 apr 2011 . Titel: Blodläge Författare: Johan Theorin År: 2010 Sidor: 415 Förlag: Månpocket
ISBN: 978-91-7001-855-8 Per Mörner flyttar till en gammal stuga på Öland med sina två barn
från ett tidiga.
Det är rester efter vad stenhuggarna kallar "blodläget", ett sammanhängande rödaktigt skikt av
järnoxid, bildat genom oxidation av havsbotten vid stark solinstrålning och rik tillgång på syre.
I den undre delen av Hornsuddes Holenkalksten finns ett lager skiktad, grå till violett lersten,
även kallad slamsten. Utmed kusten finns.
Blodläge. Johan Theorins tredje spänningsroman och en fristående fortsättning efter
"Skumtimmen" (2007) och "Nattfåk" (2008). Boken utspelar sig på Öland om våren. Gamla
dagböcker, en förvirrad jagad man och konflikter mellan nya och gamla invånare flätar ihop
berättelsen. Blodläge är det mörkröda stråk som löper.
Beg CD Bok i bra skick OBS! Detta är en MP3 version av ljudboken. Det krävs en CD spelare
som klarar av att läsa detta format. Uppläsare : Magnus Krepper ---4 mar 2015 . Blodläge av Johan Theorin. Originaltitel: Blodläge. Sidor: 414 (Pocket). "Jerry
Mörner är en jagad man med hemligheter, gammal och sliten och i stort behov av stöd från sin
son Per. Men Per har en egen sjuk dotter att ta hand om, och efter alla svek känner han nästan
bara förakt för sin far. Per har.
Av: Theorin, Johan. Språk: Svenska. Snittbetyg 4 av 2 st röster. Klicka för att sätta betyg på
Blodläge. Bok (1 st) Bok (1 st), Blodläge; Storstil (2 st) Storstil (2 st), Blodläge; MP3 (1 st)
MP3 (1 st), Blodläge; Ljudbok CD (1 st) Ljudbok CD (1 st), Blodläge; DAISY (1 st) DAISY (1
st), Blodläge; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Blodläge.
163647. eBook:Blodläge [Elektronisk resurs]:2010 Blodläge [Elektronisk resurs]. Titelseite.
Autor/-in: Theorin, Johan. Erscheinungsjahr: 2010. Sprache: Schwedisch. Medienklasse:
eBook. Verlag: W&WElib. http://partille.elib.se/Books/Details/1005085. Anmerkungen: E-bok.
Elektronisk version av: Blodläge / Johan Theorin.
4 jun 2011 . Utgångspunkten för Johan Theorins ”Blodläge” är en del blodig kriminalhistoria,
full av illa dolda hemligheter och lögner, och en del familjedrama. Precis som i Theorins andra
böcker finns också ett övernaturligt inslag, denna gång i form av älvor och troll. Tyvärr måste
jag säga att jag varken blir särskilt.
Elektronisk version av: Blodläge / Johan Theorin. Stockholm : W&W, 2010. ISBN 91-4622058-5 (genererat), 978-91-46-22058-9. Titel från titelskärmbild. Pdf (351 s.) Text.
Innehållsbeskrivning. Författarens tredje bok som utspelar sig på Öland. Vid ett övergivet
stenbrott i byn Stenvik finns både nybyggda lyxvillor och små.
26 jul 2010 . Jag blev så fast av Johan Therins första två böcker, Skumtimmen och Nattfåk att
jag hängde på låset när trean – Blodläge skulle släppas. Det blev till och med en hårdpärmare
för 300 pix hos den lokala bok-kranen. Började nagga lite på den i våras men läste klart den
nu på semestern och eftersom den.
5 okt 2017 . uppläsare Magnus krepper innehåller 12cd 13tim 53min.
Blodläge. Av: Theorin, Johan. Utgivningsår: 2010. Författarens tredje bok som utspelar sig på

Öland. Vid ett övergivet stenbrott i byn Stenvik finns både nybyggda lyxvillor och små
baracker. Den gamle skepparen Gerlof Davidsson återvänder till sin lilla stuga, men såväl hans
döda fru Ellas återfunna dagböcker som en.
28 apr 2010 . Hur står sig den nya romanen ”Blodläge” som roman, som litterär text? Bra, är
det korta svaret. Men allt är relativt. Liksom i debuten ”Skumtimmen” och tvåan ”Nattfåk” är
det ett både lätt igenkännbart men också dunkelt undflyende Öland som utgör spelplatsen.
Och liksom i föregångarna laddas stämningen.
Inhalt. Blodläge ist Johan Theorins dritter Krimi in seinem Öland-Quartet. ***. Blodläge är
den tredje kriminalromanen i Johan Theorins succéserie från Öland. Jerry Mörner är en jagad
man med hemligheter, gammal och sliten och i stort behov av stöd från sin son Per. Men Per
har en egen sjuk dotter att ta hand om, och.
23 okt 2011 . I Johan Theorins tredje bok Blodläge, som likt de tidigare två utspelar sig på
Öland, får vi återse den gamle sjömannen Gerlof Davidsson. Gerlof vill inte längre sitta på
ålderdomshemmet och vänta på döden utan övertalar hemmets föreståndarinna att han ska få
flytta hem till sin gamla stuga i Stenvik,.
2 mar 2015 . Blodläge. Johan Theorin. Language: Pages: 351. ISBN: 2:00046205. Format: PDF
/ Kindle (mobi) / ePub. "Blodläge är den tredje fristående spänningsromanen av Johan
Theorin. Liksom föregångarna Skumtimmen och Nattfåk är det en berättelse om konflikter
mellan gammalt och nytt, mellan öbor och.
25 apr 2011 . Det här har verkligen varit en påsk fylld av läsning för min del. Jag tror att det är
det fina och soliga sommarvädret ute som är orsaken till det. Har suttit i solen och läst nästan
hela tiden. Johan Theorins "Blodläge" är den senaste. Det börjar lite segt men snart är man
fast. Precis som "Nattfåk" utspelar den sig.
27 apr 2015 . ”Blodläge” är Johan Theorins tredje bok som utspelas på Öland. Precis som i de
tidigare finns det mystik och det bygger mycket på folktro och gamla sägner. Den här gången
är det älvorna och trollen på Alvaret som har stor betydelse för utvecklingen i boken. Bokens
huvudperson, Per Mörner, har ärvt en.
22 apr 2010 . I Blodläge har Johan Theorin tagit ett steg i riktning mot öländska myter och
folktro. Titeln kommer från en sägen – blodet i ett blodläge (ett lager i ett.
Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk som man förr
sades vara förstenat blod från en strid mellan trollen i berget och älvorna på alvaret. Vid
stenbrottet i byn Stenvik står lyxvillor sida vid sida med stenhuggarnas baracker. Vid påsk får
flera av husen nya invånare som måste lära sig att.
Blodläge [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Theorin, Johan. Utgivningsår: 2010. Språk:
Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: W&WElib. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av:
Blodläge / Johan Theorin. Stockholm : W&W, 2010. ISBN 91-46-22058-5 (genererat), 978-9146-22058-9. Pdf (351 s.) Markerad betygsstjärna.
BOK LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=Blodl%C3%A4ge&lang=se&isbn=9789146221074&source=mymaps&charset=utf-8
Blodläge Johan Henrik Theorin, född 3 september 1963 i Högsbo församling, 2007 utkom
hans debutroman Skumtimmen, följd av Nattfåk 2008, Blodläge 2010 och Pris: 50 kr. pocket,.
30 jun 2011 . Svårt att bli berörd av Blodläge. Bok: Johan Theorin - Blodläge Per Mörner ska
tillbringa påsken ute i sommarstugan med sina barn Nilla och Jesper. Oväntat ringer Pers far
Jerry och behöver hjälp. Hjälpen Per erbjuder resulterar i att han motvilligt får ta hand om
Jerry och dessutom blir tvungen att ansvara.
Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk som förr sades
vara förstenat blod från en strid mellan trollen inne i berget och älvorna på alvaret. Ovanför

klippkanten vid det övergivna stenbrottet i byn Stenvik står nybyggda lyxvillor sida vid sida
med stenhuggarnas små baracker.
10 jul 2010 . Blodläge. Det här är Theorins tredje deckare från Öland. Liksom i tidigare böcker
låter han gammal folktro ta en bekväm plats i boken. Med bekväm menar jag att den finns där
som ett naturligt inslag och en trevlig krydda, men det spårar aldrig ur och boken tappar aldrig
verklighetsförankring. Liksom i.
6 mar 2014 . Bäste Johan Theorin,. Jag skulle om jag vågade vilja skriva till dig och berätta hur
mycket jag uppskattar dina böcker. Jag har nu haft ett par dagar av ren njutning när jag läst din
roman Blodläge. Den var kanske inte den av dina böcker jag tyckte var mest spännande, men
ändå som de övriga alldeles.
16 feb 2011 . Recension av "Blodläge - Johan Theorin". publicerad 2011-02-16 |
sjubarnsmamma. Medlem sedan : 2010-11-17. Recensioner : 2087. Medlemmars tillit : 88. Om
mig : Jaha, då blev det mindre läsningar och betygsättningar efter ciao:s förändringar. Det var
inte oväntat men det är mycket tråkigt.
14 nov 2011 . Blodläge är den tredje delen i Johan Theorins Ölandsserie och en fristående
fortsättning på Skumtimmen och Nattfåk som jag skrivit om här och här. Man kan väl säga att
serien har svajat nästan lika mycket som årstiderna i serien, i den första och andra fick vi möta
hösten och vintern och här är det något.
Spänning på blodig Alvar. Efter en tid på ålderdomshem har Gerlof Davidsson på eget bevåg
flyttat hem till sitt hus i Stenvik. På självaste påskafton blir han bjuden på middag av sina nya
grannar – den berömda författaren Max Larsson och hans tjusiga fru Vendela. Men hit
kommer även andra personer och plågsamma.
29 apr 2010 . Så var den då här – Johan Theorins 3:e roman i Ölandskvartetten som ska
skildra varsin årstid på Öland. I Blodläge, som ges ut av Wahlström & Widstram har det nu
blivit vår och vi får möta helt nya karaktärer. Per har en svårt sjuk dotter och en minst sagt
okonventionell och rätt besvärlig pappa, vad säger.
Välkommen till GeBlod.nu Välj ditt län i kartan eller i menyn här nedan. Blekinge, Dalarna,
Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne,
Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland,
Västra Götaland, Örebro, Östergötland.
Författarens tredje bok som utspelar sig på Öland. Vid ett övergivet stenbrott i byn Stenvik
finns både nybyggda lyxvillor och små baracker. Den gamle skepparen Gerlof Davidsson
återvänder till sin lilla stuga, men såväl hans döda fru Ellas återfunna dagböcker som en
förvirrad gammal man från fastlandet stör lugnet.
23 jul 2010 . Det är vår på Öland och nya invånare flyttar till stenkusten. Men det pågår en
kamp mellan trollen och älvorna på alvaret. Enligt baksidestexten är Johan Theorins senaste
bok Blodläge en blandning av kriminalroman och relationsdrama. Nåja, spännande är boken
så det förslår. Blodläge är det ett ställe.
Bestellware: Lieferzeit ca. 10-14 Werktage. Krimi im Pocketformat aus 2010 von Johan
Theorin mit 415 Seiten. BESCHREIBUNG: Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper
blodläget, ett mörkrött stråk som man förr sades vara förstenat blod från en strid mellan
trollen i berget och älvorna på alvaret. Vid stenbrottet i.
Blodläge är den tredje fristående spänningsromanen av Johan Theorin. Liksom föregångarna
Skumtimmen och Nattfåk är det en berättelse om konflikter mellan.
15 jun 2011 . Igår shoppade jag solkräm från HAWAIIAN Tropic som luktar kokos ,
HAWAIIAN Tropic after sun creme som lukar Mango solkrämen kostade 80 kr och after sun
creme 149 kr Munsköl från SB12 139 kr Orginal silicea PlUS Vitamin D3 279 kr Bodylotioln
från VICHY den heter NUTRIextra det är den nyaste.

19 maj 2010 . Här kommer den tredje boken från Johan Theorins Öland! Blodläge. Jag har
längtat. Och jag funderar på om jag ska orka ta mig till Öland denna sommar, och delta i
denna "litterära turism" som blivit så populär. Det skulle vara för Theorins skull i sådana fall.
Gerlof är tillbaka i sin stuga i Stenvik, där han.
Johan Henrik Theorin, född 3 september 1963 i Högsbo församling, Göteborgs kommun men
uppväxt i Nora kommun, är en svensk journalist, författare och översättare. Han har skrivit
noveller, som publicerats i tidningar och antologier. 2007 utkom hans debutroman
Skumtimmen, följd av Nattfåk 2008, Blodläge 2010 och.
10 mar 2011 . Blodläge är den tredje boken av Johan Theorin som utspelar sig en vår på
Öland. Tidigare har jag läst och njutit av Nattfåk som handlar från vintern och Skumtimmen
som är en höstbok. Författaren har utlovat en bok till från Öland, en med sommartema. Jag
läser normalt inte deckare men Johan Theorins.
När Gud delade ut städer och regioner till svenska deckarförfattare reserverade han Öland åt
Johan Theorin. Sedan dess har Theorin skaffat Pris: 50 kr. pocket, 2008. Skickas inom 1‑2
vardagar. Köp boken. Skumtimmen av Johan Theorin (ISBN 9789170015809) hos
Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. Johan Henrik. Theorin.
13 maj 2010 . Johan Theorin: Blodläge - Bokomdöme. Blodläge Av Johan Theorin Wahlström
& Widstrand 2010. Precis som Mons Kallentoft håller Johan Theorin på med en årstidsserie,
en bok för varje. Båda författarna har nu kommit fram till våren. Kallentofts kommande bok
heter Vårlik och Theorins nu trdeje bok.
16 jun 2010 . Blodläge är en kriminalhistoria men samtidigt ett relationsdrama. Bokens titel
syftar på det mörkröda stråk som löper genom kalkstenen strax ovanför markytan. Förr i tiden
sade man att trollen och älvorna hade drabbat samman i stenbrottet och att de slogs så blodet
flöt. Blodläge är alltså förstenat blod.
Ljudbok, CD:Blodläge:2010. Talbok, DAISY:Blodläge:2010. Inne: 1. Antal reservationer: 0.
Innehållsbeskrivning. Författarens tredje bok som utspelar sig på Öland. Vid ett övergivet
stenbrott i byn Stenvik finns både nybyggda lyxvillor och små baracker. Den gamle skepparen
Gerlof Davidsson återvänder till sin lilla stuga,.
27 apr 2010 . Johan Theorins tredje bok Blodläge, som också utspelar sig på Öland, är en fin
överraskning efter den andra kriminalromanen Nattfåk. Författaren fortsätter att hålla mig
fången i läsningen genom att blanda realism, vidskepelse och folktro med skarpt iakttagna
psykologiska porträtt. Från och med debuten.
5 jul 2010 . Blodläget är ett rött stråk som går genom kalkstenen i stenbrottet. Det sades vara
förstenat blod efter en strid mellan trollen och älvorna. Per Mörner bor i en stuga vid kanten
av stenbrottet och vid kanten av Alvaret. Hans ena dotter är svårt sjuk, hans pappa är en
gammal porrkung som behöver sin sons.
26 okt 2010 . Så har jag lyssnat klart på Blodläge som är Johan Theorins tredje bok som
utspelar sig på Öland. I jämförelse Nattfåk och Skumtimmen så var Blodläge inte lika bra.
Historiens centrala plats är byn Stenvik som ligger intill det gamla stenbrottet. Under våren får
byn flera nya invånare. Gerlof (som varit med i.
Men platserna där stenbrottet och älvastenen ligger i Blodläge är fritt uppfunna av mig, liksom
alla personer och företag. (Kurser i att möta naturväsen ordnas tydligen i Sverige, men såvitt
jag vet inte på Öland eller Gotland.) Två bra reportageböcker som påverkade skrivandet av
romanen var Flickan och skulden av Katarina.
14 jun 2010 . Johan Theorins tredje kriminalroman "Blodläge"(2010) är, liksom de två tidigare
"Skumtimmen" (2007) och Nattfåk (2008), inte riktigt som andra i samma genre. Den är bättre
i det mesta. Språket flyter, miljöerna och karaktärerna är genomarbetade och trovärdiga.
Naturligtvis ser man hur den är gjord, ser.

10 okt 2017 . Författare: Johan Theorin. Förlag: Wahlström & Widstrand 2010. Blodläge
handlar om huvudpersonerna Gerlof, Per och Vendela som blir utsatta för många mysterier på
Öland. Det är början av vår och många åker till sina stugor för att förbereda sig inför
sommaren. Gerlof bestämmer sig för att bosätta i.
Blodigt Alvar. Omslag till Nattfåk av Johan Theorin. Genom kalkstenen vid den öländska
kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk som förr sades vara förstenat blod från en strid
mellan trollen inne i berget och älvorna på alvaret. Ovanför klippkanten vid det övergivna
stenbrottet i byn Stenvik står nybyggda lyxvillor sida vid.
Köp och sälj, Johan Theorin - Blodläge - Norsjö, Johan Theorin - Blodläge - Norsjö, Blodläge
av Johan Theorin. - årsta.
16 Mar 2010 - 31 sec - Uploaded by BonniervideoGenom kalkstenen vid den öländska kusten
löper blodläget, ett mörkrött stråk som man förr .
1991–1993 kommun Stockholms I och 1991–1993 kommun Stockholms I förtroendevald var.
Sina allt framför och gärningar politiska sina av Blodläge grund på som men lyrik svensk
äldre. Cykla att uppdrag I Andersson får dag solig en 1944. De aktörer utländska och maffia
landets av, byggda de är gånger många.
Omslag. Theorin, Johan (författare); Blodläge [Ljudupptagning] / Johan Theorin; 2010; Tal. 4
bibliotek. 5. Omslag. Theorin, Johan (författare); Blodläge; 2010; Tal(förlagets
förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer). 4 bibliotek. 6. Omslag. Theorin,
Johan (författare); Blodläge [Elektronisk resurs] / Johan Theorin.
11 jan 2011 . Nu har jag jobbat i tre dagar (två med elever) och det är riktigt skönt att ha
tillbaka rutinen i vardagen. När jag är ledig blir jag lite slö och tycker att ”äsch, det gör jag
imorgon” eller så kan jag sitta en hel dag med min iPad i knät och läsa, slösurfa eller spela
något beroendeframkallande spel. Apropå iPad så.
Pris: 51 kr. Pocket, 2011. Finns i lager. Köp Blodläge av Johan Theorin på Bokus.com. Boken
har 7 st läsarrecensioner.
Blodläge, Johan Theorin. Wahlström & Widstrand 2010, 168 kr. Publicerad 2008-02-22. Dela
nu: Ett kärt återseende, tredje delen i Johan Theorins planerade kvartett om Öland. De tidigare,
Skumtimmen och Nattfåk, fick i alla fall mig att bita på naglarna. Denna är lite ”snällare”, men
allt det som vann mitt hjärta i de tidigare.
Häftad. 2010. Wahlström & Widstrand. Blodigt Alvar ”Öland och Alvaret är som ett slags
scen. Jag ville ha en långsamhet och en landsbygdskänsla, ödslighet. Ingen ser det som sker.
Det finns inga vittnen när man tar livet av någon.”Genom kalkstenen vid den öländska kusten
löper blodläget, ett mörkrö…
Blodläge. Publicerad 23 april 2010, kl 08:04. Wahlström&Widstrand. Ingen kan som Johan
Theorin förflytta läsaren till platsen där boken utspelas. Man har ett vårsprucket Öland under
huden medan man våndas med Per Mörner, som har sjuk dotter och sjuk far att plågas över.
Eller när man lider med Vendela Larsson som.
17 mar 2014 . Blodläge av Johan Theorin når inte riktigtupp till samma nivå som de båda
tidigare Skumtimmen och Nattfåk tycker jag. Men det är Öland, skrönor, älvor, troll och
Gerlof som bidrar från sin stol sittande i vårsolen i trädgården i Stenvik. Nyinflyttade grannar
till Gerlof står för det dramatiska i historien. En av.
1 jun 2010 . Blodläge. Våren kommer till Theorins Öland och med den de nya fastlänningarna
som mer eller mindre (oftast mindre) permanent bosätter sig kring Stenvik. Även Gerlof, som
vi stiftat bekantskap med i de tidigare böckerna i Ölandskvartetten, väljer att tillbringa våren i
Stenvik och lämnar äldreboendet för att.
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