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Konrad Sejer er tilbake i en glimrende god kriminalgåte. Handlingen i romanen følger to alenemødre, Mass
og Bonnie, og sønnene deres fra desember til juli i 2005. Femtiårige Mass lever alene med sønnen Eddie som

er i begynnelsen av tjueårene. Eddie er svært overvektig, og han er trygdet uten noen spesiell diagnose.
Dagene går med til kryssord, kanelgifler og vafler og søking på nettet. Tore på sporet» er

yndlingsprogrammet hans, og snart vokser ønsket om å finne ut hvor farens grav er; den faren han aldri
kjente. Bonnie arbeider som hjelpepleier hos hjemmeværende eldre. Hun er svært samvittighetsfull, og fordi
hun også er spesielt eiegod, ender hun som regel opp med de vanskeligste beboerne. Hun er alenemor for lille

Simon som går i barnehagen, og i hverdagene slites hun mellom omsorgen for lille, forsiktige Simon og
jobben. Økonomien er anstrengt, men en dag kommer det et brev som kan synes som en løsning for Bonnie

og Simon. Konrad Sejer og hans kolleger har få spor å gå etter.

Karin Fossum is a Norwegian writer born in 1954. Free shipping over 10. Karin Fossums store lidenskap
Helvetesilden kom fort.
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tableau awaits Inspector Konrad Sejer in the oppressive summer heat a woman and a young boy lay dead in a
pool of blood near a dank camper. Etter Georg Brandes i. Han er trygdet og svært overvektig. A bloody
footprint at the scene is one of the only clues. Helvetesilden book. To alenemødre og sønnene deres.
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