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Reginald Hill
Bländverk Reginald Hill boken PDF Djupt nere i Mid-Yorkshires vackra dalgångar, långt från storstädernas
larm och stress, ligger den lilla byn Enscombe. Byborna har länge kämpat hårt för att behålla sina gamla

sedvänjor, men det blir allt svårare att stå emot det moderna samhällets intrång i det dagliga livet. Det finns
emellertid en sak som ingen kan ändra på – den årliga festen då traditionen säger att invånarna ska återgälda

sin skuld till byns storgodsägare. Mitt i festförberedelserna försvinner plötsligt en av ortens polismän.
Andrew Dalziel, omstridd chef för kriminalpolisen i Mid-Yorkshire, tar inte så allvarligt på det hela, men
skickar ändå sina kollegor Peter Pascoe och Edgar Wield för att undersöka saken. Ju mer man utreder

försvinnandet desto märkligare ter det sig och när till och med den annars så flegmatiske Wield börjar visa
tecken på oro, förstår Dalziel att allt inte är som det ska vara. Under dagarna fram till den stora festen blir
stämningen alltmer obehaglig och en rad dolda händelser kommer till ytan. Ganska snart står det klart att
Enscombe inte är någon vanlig liten by. Den är fylld av, hemligheter, lögner och konflikter som går långt
tillbaka i tiden. Och det är mer än en skuld som snart måste betalas tillbaka … Bländverk är den sjätte

kriminalromanen med radarparet Andrew Dalziel och Peters Pascoe, som utkommer på svenska. Denna gång
får läsaren även stifta närmare bekantskap med kriminalinspektör Edgar Wield, som visar sig ha en avgörande
roll för berättelsens upplösning. Bländverk är en både spännande och underhållande roman, där Reginald Hill
som vanligt ger prov på sin skickliga berättartalang. Det är en historia med många oväntade vändningar, där

ingenting är vad det synes vara!

 

Djupt nere i Mid-Yorkshires vackra dalgångar, långt från
storstädernas larm och stress, ligger den lilla byn Enscombe.

Byborna har länge kämpat hårt för att behålla sina gamla sedvänjor,
men det blir allt svårare att stå emot det moderna samhällets intrång i
det dagliga livet. Det finns emellertid en sak som ingen kan ändra på
– den årliga festen då traditionen säger att invånarna ska återgälda

sin skuld till byns storgodsägare. Mitt i festförberedelserna
försvinner plötsligt en av ortens polismän. Andrew Dalziel, omstridd
chef för kriminalpolisen i Mid-Yorkshire, tar inte så allvarligt på det



hela, men skickar ändå sina kollegor Peter Pascoe och Edgar Wield
för att undersöka saken. Ju mer man utreder försvinnandet desto

märkligare ter det sig och när till och med den annars så flegmatiske
Wield börjar visa tecken på oro, förstår Dalziel att allt inte är som det
ska vara. Under dagarna fram till den stora festen blir stämningen
alltmer obehaglig och en rad dolda händelser kommer till ytan.

Ganska snart står det klart att Enscombe inte är någon vanlig liten
by. Den är fylld av, hemligheter, lögner och konflikter som går långt
tillbaka i tiden. Och det är mer än en skuld som snart måste betalas
tillbaka … Bländverk är den sjätte kriminalromanen med radarparet
Andrew Dalziel och Peters Pascoe, som utkommer på svenska.
Denna gång får läsaren även stifta närmare bekantskap med

kriminalinspektör Edgar Wield, som visar sig ha en avgörande roll
för berättelsens upplösning. Bländverk är en både spännande och
underhållande roman, där Reginald Hill som vanligt ger prov på sin
skickliga berättartalang. Det är en historia med många oväntade

vändningar, där ingenting är vad det synes vara!
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