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Politietterforskerne Wollert Hansen og Marius Franc blir satt til å utrede forsvinningen av Jørgen Dahl.
Samtidig blir det utført bestialske og groteske drap flere steder i byen. Det viser seg at hendelsene har en
sammenheng: Månen! Hansen og Franc blir kontaktet av en mystisk og sær mann som påstår han kan hjelpe .
Kriminologi, folketro og astronomi flettes sammen og etterforskerne innser at de står overfor en sak som
strekker seg lagt utover forstandens grenser.
En mytisk skapning truer, klarer de å stoppe den? Kan de stole på den mystiske mannen? Og hvor er Jørgen
Dahl? .Blå måne" kobler krim-, fantasy- og grøssersjangrene sammen i en spennende fortelling.
Det er to astronomiske definisjoner på blå måne. Begge er en type fullmåne og har ingenting med farge å
gjøre. Hvis månen en sjelden gang er blåfarget. bla_mane; blue_moon; forskning; nyheter; Del på facebook.
Lik Dagbladet på Facebook. Del på facebook.
Rapporter om feil i artikkelen.
Mann omkom i.
Finn bøker søk eller bla. Søk etter bøker; Bøker som leses n å; Populære bøker. Søkeresultater for Blå måne -

Haugenbok.no. Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!
Kjøp 'Blå måne' av Alyson Noël fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
E-bok 9788248912705 Blåmaneter har gjort badesesongen til en risikosport for ferierende langs
Sørlandskysten. Er du vant til å speide etter den røde maneten før du hopper. Det blir «fullmånevær» i nesten
hele landet. Og i desember har du to sjanser! Bla i alle kategorier. SERIE: De udødelige; VURDERING. Gi
vurdering Les vurderinger. Fakta. FAKTA Utgitt: 2011 Forlag: Kagge Innbinding: Innbundet Språk.
Det gamle året takker strålende farvel med fullmåne. Nyt synet på nyttårsnatten. Finn bøker søk eller bla. Søk
etter bøker; Bøker som leses n å; Populære bøker.

