Sidetracked Wallander 5 Henning Mankell
Getting the books Sidetracked Wallander 5 Henning Mankell now is not type of inspiring means. You could not on your own going in the same way as book gathering or library or borrowing from
your contacts to read them. This is an definitely easy means to specifically get lead by on-line. This online declaration Sidetracked Wallander 5 Henning Mankell can be one of the options to
accompany you afterward having new time.
It will not waste your time. receive me, the e-book will utterly spread you extra situation to read. Just invest little time to contact this on-line statement Sidetracked Wallander 5 Henning Mankell
as capably as evaluation them wherever you are now.

Daniel zoon van de wind Henning Mankell 2013-01-31 Eind negentiende eeuw treft Bengler, een Zweedse avonturier en gesjeesde student, in een Afrikaanse handelspost een ondervoed
Bosjesmannenjongetje aan. Bengler herkent zichzelf in het kind en besluit zich over hem te ontfermen. Hij noemt hem Daniël en neemt hem mee naar Zweden. In het koude Noorden staat
Daniël een leven als attractie te wachten. De mensen vergapen zich aan hem. Als Bengler halsoverkop Zweden moet verlaten, gaat Daniël bij een arm boerengezin in de kost. Zijn eenzaamheid
groeit, hij verlangt terug naar Afrika. En dan neemt hij de benen, samen met de verstandelijk gehandicapte Sanna.
Sidetracked Henning Mankell 1999-06-01 A demented killer is on the warpath and only Wallander can stop him: “Mankell at his best . . . If you haven’t bought Sidetracked, do so ASAP” (Los
Angeles Times Book Review). Inspector Kurt Wallander’s long-anticipated vacation plans are interrupted by two horrific deaths: the self-immolation of an unidentified young woman and the brutal
murder of the former minister of justice. As the police struggle to piece together the few clues they have, the killer strikes again and again. What connection is there between a retired minister of
justice, a successful art dealer, and a common petty thief? Why does the killer scalp his victims? And could there be some connection between the young woman’s suicide and the murders?
Sidetracked, winner of the Best Crime Novel of the Year in Sweden, is an outstanding entry in the series that inspired the BBC program Wallander starring Kenneth Branagh. Mankell, called “the
King of Crime” by The Economist, infuses police procedural with a searing critique of contemporary society, from the disintegration of the family and the exploitation of women to corruption and
scandal at the highest levels of government. “Connoisseurs of the police procedural will tear into this installment like the seven-course banquet it is” (Kirkus Reviews).
De man zonder adem Philip Kerr 2013-06-17 Berlijn, een maand na de verpletterende nederlaag bij Stalingrad in de winter van 1943. Bernie Gunther werkt voor het Bureau Oorlogsmisdaden
van de Wehrmacht. Volgens Hitler is Duitsland aan de winnende hand, maar het leger weet wel beter. Het moreel is laag, de discipline in gevaar. Een massamoord op Poolse officieren zou een
signaal zijn aan de troepen: vecht of sterf. Maar zijn de geruchten waar? Bij uitzondering willen de Wehrmacht en minister van propaganda Goebbels hetzelfde: onweerlegbaar bewijs van
Russische gruweldaden. De generaals hopen dat het de overwinnaars milder zal stemmen over Duitse oorlogsmisdaden. Goebbels wil er de eenheid van de geallieerden mee ondermijnen.
Beide partijen zijn het erover eens dat het onderzoek moet worden geleid door een professional. Incompetentie en traineren zijn contraproductief. Dus vertrekt Bernie naar Smolensk, waar de
waarheid ondergeschikt is aan propaganda...
Diepte Henning Mankell 2011-10-24 Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog lopen de militaire spanningen tussen Duitsland en Rusland hoog op. Voor de veiligheid van de vloot zoekt het
neutrale Zweden naar een meer beschermd gelegen route langs de grillige kust. Er is maar één man die zo’n opdracht kan uitvoeren: Lars Tobiasson-Svartman, een in zichzelf gekeerde
dieptemeter. Als hij tijdens zijn tocht een vrouw ontmoet die alleen op een rotsachtig eiland woont, verliest hij de controle over zijn gevoelens.
Mijn naam is Nina David Almond 2012-11-05 Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat er dit is gebeurd en toen dat en daarna dit en
toen weer dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien zoals gedachten groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit. Een boek hoeft toch geen
verhaal van a tot z in een rechte lijn te vertellen?
Het raadsel van het vuur Henning Mankell 2011-12-23 Rosa was ouder dan Sofia. Ze leefde langer en had meer beleefd. Ze kon dingen vertellen die Sofia nog niet had meegemaakt. Vaak
waren dat dingen die te maken hadden met wat ze liefde noemden. En Sofia luisterde en onthield alles wat Rosa zei. Maar er was ook een soort onzichtbare scheiding tussen hen. Rosa was
nooit op een mijn gaan staan. Ze had nog steeds de benen waarmee ze was geboren. Niet de plastic benen met schoenen eraan die Sofia iedere ochtend aan- en ’s avonds weer afdeed.
Ik sterf, de herinnering leeft Henning Mankell 2013-05-23 In het voorjaar van 2003 ontmoet Mankell in Oeganda de lerares Christine, die aan aids lijdt, en haar dertienjarige dochter Aida. Onder
indruk van het gesprek schrijft Henning Mankell over zijn eigen angst voor aids, over zijn woede over de enorme slachting die de ziekte onder de Afrikaanse bevolking aanricht en over de
onverschilligheid van de rest van de wereld.
Vossenhuid Minette Walters 2011-10-09 Ailsa Lochyer-Fox wordt in Shenstead dood in haar tuin gevonden. De verdenking gaat uit naar haar echtgenoot, kolonel James Lockyer-Fox. En hoewel
de patholoog-anatoom constateert dat Ailsa een natuurlijke dood is gestorven, houden de roddels over James hardnekkig stand. Waarom hebben James en Ailsa hun kinderen uit hun testament
geschrapt? Hoe komt het dat er zo veel vijandigheid in deze familie heerst? De advocaat van James maakt zich zorgen om de oude man, en hij ontdekt dat de kolonel onderwerp is van een

nietsontziende roddelcampagne: hij wordt van nog ergere dingen beschuldigd dan alleen de dood van zijn vrouw. Beschuldigingen die James weigert te weerleggen...
Braille Book Review 2001
De jonge Wallander Henning Mankell 2011-10-24 Het negende avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander De jonge Wallander bevat vijf episoden uit het leven van Kurt Wallander –
waaronder de beruchte vuurdoop – voordat hij op 8 januari 1990 in Moordenaar zonder gezicht als inspecteur geïntroduceerd wordt. Vijf vroege avonturen waarin de latere inspecteur al volop
van zijn talenten blijk geeft en zich ontpopt als een onderzoeker die het voor de hand liggende uit de weg gaat.
De chinees Henning Mankell 2012-06-27 In januari 2006 vindt de politie van het stadje Hesjövallen achttien mensen die op beestachtige manier zijn vermoord. Birgitta Roslin, rechter in
Helsingborg, is met stomheid geslagen want bijna alle slachtoffers zijn verwanten van haar. Wanneer de politie het spoor bijster is, gaat Birgitta zelf op onderzoek uit. Ze doet verschillende
continenten aan en maakt op ruwe wijze kennis met een nieuwe supermacht die zijn plaats opeist in de internationale arena.
Drijfzand Henning Mankell 2015-05-14 Drijfzand is een boek over wat het betekent om mens te zijn. Mankell vertelt erin over gebeurtenissen die voor hem bepalend zijn geweest en over
personen die hem nieuwe perspectieven hebben aangereikt. Hij vertelt over liefde en jaloezie, over moed en angst. Over hoe het is om te leven met een levensbedreigende ziekte. Niet in de
laatste plaats gaat het boek ook over levensvreugde. Mankell vond die terug toen hij erin slaagde zichzelf te bevrijden uit het drijfzand dat hem dreigde op te slokken.
Faceless Killers Henning Mankell 2009 One frozen January morning at 5am, Inspector Wallander responds to what he believes is a routine call out. When he reaches the isolated farmhouse he
discovers a bloodbath. An old man has been tortured and beaten to death, his wife lies barely alive beside his shattered body, both victims of a violence beyond reason. The woman supplies
Wallander with his only clue: the perpetrators may have been foreign. When this is leaked to the press, it unleashes racial hatred. Kurt Wallander is a senior police officer. His life is a shambles.
His wife has left him, his daughter refuses to speak to him, and even his ageing father barely tolerates him. He works tirelessly, eats badly, and drinks his nights away in a lonely, neglected flat.
But now, with winter tightening and and his activities being monitored by a tough-minded district attorney, Wallander must forget his troubles and throw himself into a battle against time and
against mounting xenophobia.
Vertrouwelijke zaken Donna Leon 2022-06-16 Als de winkels sluiten, verschijnen de Afrikaanse straatverkopers op de Campo San Stefano als vanuit het niets. Ze stallen hun waren uit en
spreken de voorbijgangers aan met ‘Vu cumpra’ – ‘u kopen?’, en dat is dan ook hoe ze door de Venetianen worden aangeduid. Op een donkere avond voor kerst wordt een van hen
neergeschoten. Als commissario Guido Brunetti op onderzoek uitgaat, merkt hij dat het niemand ook maar iets interesseert hoe de ‘vu cumpra’s’ zich in leven houden, of waar ze hun spullen
vandaan halen. Brunetti duikt steeds verder in de wereld van de Afrikaanse handelaren, tot zijn chef hem verplicht het onderzoek te stoppen. Maar dat laat Brunetti zich niet zomaar zeggen.
Italiaanse schoenen Henning Mankell 2011-10-24 Fredrik woont alleen op een eiland. Op een morgen ziet hij een vrouw op het ijs. Het is Harriet, de vrouw die hij bijna veertig jaar geleden
verliet. Ze heeft niet lang meer te leven en vraagt Fredrik haar mee te nemen naar een vennetje in het bos, waar ze ooit zouden gaan zwemmen als ze getrouwd waren. Dit is het begin van een
reis door het winterse Zweden, maar ook door Fredriks eigen leven. Zal hij verantwoording nemen voor de catastrofe die hij ooit veroorzaakte?
Wallanders wereld Henning Mankell 2016-05-31 Wallanders wereld is echt een collector’s item: in dit boek is alles te vinden over de Wallander-reeks en het personage Kurt Wallander.
Daarnaast bevat het boek het korte spannende verhaal De hand, een herziene versie van Het graf, dat in 2004 speciaal voor de Nederlandse lezers geschreven werd als geschenk voor de
Maand van het Spannende Boek. Hierin is Wallander klaar voor een nieuwe fase: hij wil verhuizen en gaat op huizenjacht. In een van de tuinen struikelt hij over wat een vergane mensenhand
blijkt te zijn.
Verteller van de wind Henning Mankell 2013-03-18 Tien jaar is Nelio als bakker José hem gewond en badend in het bloed aantreft op de toneelvloer van een theater in een Afrikaanse stad. De
jongen is stervende, maar weigert alle medische hulp. In de negen slopende nachten voor zijn dood vertelt Nelio José zijn schokkende levensgeschiedenis. Een leven vol moed, wreedheid en
liefde heeft hem het inzicht van een wijze man gegeven. Eerder verschenen als Comédia infantil.
Current Affairs October 2015 eBook Jagran Josh Details – Current Affairs October 2015 eBook · It provides the comprehensive coverage of the current affairs that happened in October 2015. · It
covers the current affairs of October 2015 with ample background and provides a detailed analysis of all the national and international events. · The presentation of the current affairs is provided
in very simple and easy-to-understand language. · The October 2015 eBook will be of immense help for the candidates preparing for forthcoming exams. · The eBook will be handy for the
forthcoming exams like IBPS CWE PO/MT –V (Main) Exam, IBPS CWE RRB - IV, Combined Defence Services Exam (II) 2015, NDA & NA Exam (II) 2015, Indian Economic Services/Indian
Statistical Services Exam 2015, Combined Geo-Scientist & Geologists Exam 2015, Engineering Services Exam 2015, Combined Medical Services Exam 2015, Civil Services (Mains) Exam
2015, Central Armed Police Forces (AC) Exam 2015 and others. The October 2015 eBook is the result of effort of experts in competitive exams and covers the current affairs from the field of
national, international, economy, corporate, sports, science & technology, environment & ecology, awards/honours, books/authors, committees/commissions, reports/surveys, and other
important current affairs.
De witte leeuwin Henning Mankell 2011-10-24 Het derde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Met de moord op makelaar Louise Åkerblom komt Kurt Wallander voor een van de
ingewikkeldste opgaven uit zijn loopbaan te staan. Op de plaats van de misdaad wordt een vinger gevonden die toebehoort aan iemand met een donkere huidskleur. Alles wijst op een executie.
En intussen beraamt een groep fanatieke Zuid-Afrikaanse Boeren een aanslag op Nelson Mandela.
Leven of dood Michael Robotham 2015-02-26 Audie Palmer zit tien jaar gevangenisstraf uit voor een gewapende overval waarbij vier mensen omkwamen. Zeven miljoen dollar is nooit
teruggevonden. Alleen Audie weet waar het geld is. In de gevangenis is hij geslagen, neergestoken en bedreigd door bewakers en medegevangenen die allemaal op het geld uit zijn. Maar dan
verdwijnt Audie de dag voor hij vrijkomt. Iedereen jaagt op hem, maar Audie heeft één doel: hij moet een leven redden voor het te laat is...
Dode leeuwen Mick Herron 2019-02-08 Winnaar van de CWA Gold Dagger Award The Times Thriller van het jaar Waarom gaan bij Jackson Lamb, de baas van Slough House, het afvalputje
van de Britse geheime dienst, alarmbellen rinkelen wanneer een man in een bus overlijdt? De stemming wordt nog grimmiger wanneer het mobieltje van het slachtoffer een veelzeggend

codewoord blijkt te bevatten. De vermoorde man was aan het einde van de Koude Oorlog een collega van Lamb, een oude rot in het spionnen-vak. Herleven nu de Sovjet-praktijken? Een Rus,
wiens dagen zijn geteld (maar onderschat nooit de mensen die niets te verliezen hebben) zint op wraak vanwege de geheimzinnige verwoesting van ZT/53235, een plaats waar plutonium werd
geproduceerd. Intussen meldt een andere Rus, wiens tijd juist nog lijkt te moeten beginnen, zich voor een veelbelovend onderhoud in Londen. Dode leeuwen is een ongekend spannende, maar
ook heel geestige literaire thriller van Mick Herron, het nieuwe wonder van de Britse spionageroman. Mick Herron werd in 1968 geboren in Newcastle en studeerde Engels aan Balliol College in
Oxford. Zijn spionagereeks rondom agent Jackson Lamb werd bejubeld in de Engelse pers en maakte hem op slag beroemd. 'De fraaiste nieuwe misdaadserie van dit millennium.' Mail On
Sunday 'Behoort beslist tot de beste Britse spionagefictie van de afgelopen 20 jaar.' Metro
Digital Talking Books Plus 2009
Honden van Riga Henning Mankell 2011-10-24 Het tweede avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Op een winterse dag spoelt een rubbervlot met twee dode mannen aan op de
zuidkust van het Zweedse Skåne. Na een anonieme tip stelt de politie een onderzoek in. De mannen zijn voor hun executie gemarteld. Identificatie aan de hand van hun gebit levert een spoor
op dat Wallander naar de Letse hoofdstad Riga voert. Daar dreigt hij een pion te worden in een Baltische intrige.
De blinde muur Henning Mankell 2011-10-24 Het achtste avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander De blinde muur begint met een dode man bij een bankautomaat en de wrede
moord op een taxichauffeur. Een verband tussen de twee doden lijkt er niet te zijn, maar tijdens het onderzoek ontstaat het idee dat de ‘sleutel’ te vinden is in geheime informatie die zich in de
computer van een ICT-consulent bevindt. Kurt Wallander schakelt daarom een hacker in om de informatie te ontgrendelen.
Het heksenmasker Minette Walters 1999 De groteske dood van een rijke oude dame veroorzaakt een kettingreactie van emoties in een vredig Engels dorp.
Scandinavian Crime Fiction 2011-01-01 This collection of articles studies the development of crime fiction in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden since the 1960s, offering the first
English-language study of this widely read and influential form. Since the first Martin-Beck novel of Maj Sjöwall and Per Wahlöö appeared in 1965, the socially-critical crime novel has figured
prominently in Scandinavian culture, and found hundreds of millions of readers outside Scandinavia. But is there truly a Scandinavian crime novel tradition? Scandinavian Crime Fiction identifies
distinct features and changes in the Scandinavian crime tradition through analysis of some of its most well-known writers: Henning Mankell, Stieg Larsson, Anne Holt, Liza Marklund, Leena
Lehtolainen, and Arnaldur Indriðason, among others. Focusing on Scandinavian crime fiction’s snowballing prominence since the 1990s, articles zoom in on the transformation of the genre’s
social criticism, study the significance of cultural and geographical place in the tradition, and analyze the cultural politics of crime fiction, including struggles over gender equity, sexuality,
ethnicity, history, and the fate of the welfare state. Scandinavian Crime Fiction maps out the contribution of Scandinavian crime writers to contemporary European culture and society, making the
volume valuable to scholars and the interested public.
Moordenaar zonder gezicht Henning Mankell 2011-10-24 Kurt Wallander onderzoekt de wrede moord op een boerenechtpaar. Hij merkt al snel dat er vertrouwelijke informatie naar buiten lekt.
Informatie die asielzoekers in een kwaad daglicht plaatst. Angstvallig mijdt hij de publiciteit om racistische krachten in de samenleving de wind uit de zeilen te nemen.
Midzomermoord Henning Mankell 2011-10-24 Het zevende avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Drie jonge mensen zijn verdwenen na het Midzomernachtsfeest. Er komt
weliswaar een ansichtkaart uit Hamburg, maar vermoedelijk hebben ze die niet zelf gestuurd. Als Kurt Wallander de kwestie wil bespreken met zijn collega Svedberg, blijkt deze te zijn vermoord.
Hij ontdekt dat Svedberg in het bezit was van een foto van de drie verdwenen jongeren en op eigen houtje al gesproken heeft met hun ouders.
Ademloos Amy McCulloch 2022-02-17 De carrière van journaliste Cecily Wong zit in het slop, maar als ze wordt uitgenodigd voor een expeditie om een van de hoogste bergen ter wereld te
beklimmen, grijpt ze die kans met beide handen. Vanaf het moment dat het kleine team aan de expeditie begint, gebeuren er vreemde dingen. Er vindt een diefstal plaats. Er gebeurt een
ongeluk. En dan vindt Cecily een mysterieuze boodschap op haar tent: er is een moordenaar op de berg... Hoe hoger ze komen, hoe gevaarlijker de klim wordt. En hoe meer ze op elkaar
moeten vertrouwen. Maar dan vindt Cecily het eerste lichaam...
De vijfde vrouw Henning Mankell 2011-10-24 Het zesde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Terug van een reis naar Rome met zijn vader valt Kurt Wallander in de dagelijkse
routine van autodiefstallen en inbraken. Totdat ene Holger Eriksson dood wordt aangetroffen, gespiest op negen bamboepalen. Nog twee andere gruwelijke moorden volgen. De moorden zijn
zorgvuldig voorbereid en zijn geënsceneerd als openbare executies. De dader lijkt een boodschap te willen uitdragen.
Voor de vorst Henning Mankell 2012-06-27 Linda Wallander in de voetsporen van haar vader Tussen Linda Wallander en haar vader Kurt ontstaat wrevel wanneer Linda er bij haar vader op
aandringt de verdwijning van haar jeugdvriendin Anna serieus te nemen. Kurt heeft andere dingen aan zijn hoofd: er loopt een sadist rond die dieren in brand steekt, en er is een oude vrouw
vermoord op een manier die aan een religieus ritueel doet denken. Linda besluit zelf op onderzoek uit te gaan, met gevaar voor eigen leven.
Geschiedenis van een gevallen engel Henning Mankell 2011-10-18 Passie wordt een handelswaar Juni 1904. Hanna Lundmark staat aan de reling van het stoomschip Lovisa en kijkt toe hoe de
overleden stuurman – haar echtgenoot – zijn zeemansgraf tegemoet gaat. Op dat moment herinnert ze zich haar vaders laatste woorden: Jij, mijn dochter, bent een engel, een armoedige engel,
maar evengoed een engel. Nog geen jaar later is ze eigenaar van het grootste bordeel in Lourenço Marques, Mozambique. Het jonge, afhankelijke meisje is veranderd in een vrouw met macht.
Henning Mankell (1948) schreef behalve vele thrillers ook literaire romans en kinderboeken. Zijn boeken worden wereldwijd verslonden: in meer dan veertig landen zijn er ruim veertig miljoen
exemplaren van verkocht.
Sidetracked Henning Mankell 2010-02-23 Midsummer approaches, and Inspector Kurt Wallander prepares for a holiday with the new woman in his life, hopeful that his wayward daughter and his
ageing father will cope without him. But his restful summer plans are thrown into disarray when a teenage girl commits suicide before his eyes, and a former minister of justice is butchered in the
first of a series of apparently motiveless murders. Wallander's desperate hunt for the girl's identity and his furious pursuit of a killer who scalps his victims will throw him and those he loves most
into mortal danger. WINNER OF THE CRIME WRITERS' ASSOCIATION GOLD DAGGER
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Ruth Rendell 2006 De vondst op een dierenkerkhof van de geraamten van een vrouw en een baby confronteert een aantal vrienden met hun verleden.
Gebroken kust Peter Temple 2010-09-01 Wanneer je ternauwernood aan de dood bent ontsnapt kunnen de gevolgen niet uitblijven. Joe Cashin veranderde noodgedwongen van baan; hij werd
overgeplaatst van de hectische werkplek bij Moordzaken naar een rustig dorpje aan de kust waar hij opgroeide. Tegenwoordig hoeft hij alleen nog maar de plattelandsagent te spelen en de
honden uit te laten. En af en toe denkt hij na over zijn verleden. Dan wordt een prominente dorpsgenoot overvallen. Alle tekenen wijzen erop dat drie jongens uit de aboriginalgemeenschap
verantwoordelijk zijn voor de misdaad, maar Cashin is niet overtuigd. Wanneer de ene tragedie de ander inluidt, is een heftige confrontatie tussen een dorp met een verborgen verleden en een
man die het zijne probeert te vergeten, onafwendbaar.
Meisje zonder verleden Michael Robotham 2019-10-24 Niemand weet waar ze vandaan komt, niemand weet wie ze is. Er is maar één ding zeker, ze weet wanneer je liegt. Er wordt een meisje
gevonden in een huis waar zich een afschuwelijk drama heeft afgespeeld. Ze is uitgehongerd en vies, en wil niemand vertellen wie ze is, hoe oud ze is of waar ze vandaan komt. Misschien is ze
twaalf, misschien vijftien. Niemand heeft haar als vermist opgegeven, en ook een dna-test geeft geen uitsluitsel over haar identiteit. Iemand geeft haar de naam Evie Cormac, en ze krijgt een
plaatsje in een gesloten jeugdinstelling. Zes jaar later claimt Evie dat ze achttien is en klaar om de wijde wereld in te trekken. Psycholoog Cyrus Haven moet bepalen of Evie zelfstandig genoeg
is om de instelling te verlaten. Cyrus had zich op alles voorbereid, maar niet op deze fascinerende en gevaarlijke jonge vrouw, die de gave heeft te kunnen zien wie er liegt. En blijkbaar vertelt
niemand in haar omgeving de waarheid.
Tea-bag Henning Mankell 2012-10-27 Satirisch, grappig en origineel. Het levensverhaal van de jonge vluchtelinge Tea-Bag. Een Afrikaans meisje wordt met vele andere illegale vluchtelingen op
een strand in Zuid-Spanje gezet. Een ambtenaar vraagt naar haar naam en zij antwoordt: Tea-Bag.
Dwaalsporen Henning Mankell 2011-10-24 Het vijfde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Kurt Wallander kijkt verlangend uit naar een rustige zomervakantie. Een alarmerend
telefoontje van een boer verstoort echter zijn plannen. De boer vertelt dat zich in zijn bloeiende koolzaadakker sinds enkele dagen een meisje verborgen houdt. Als Wallander poolshoogte gaat
nemen en tussen het koolzaad op haar afloopt, schieten opeens overal vlammen op.
De terugkeer van de dansleraar Henning Mankell 2012-06-27 Politie-inspecteur Stefan Lindman onderzoekt de moord op zijn gepensioneerde ex-collega Herbert Molin en vindt op de plaats van
de moord vreemde, bloederige sporen; het blijken de basispassen van de tango te zijn. Wanneer Lindman ontdekt dat Molin het nazi-gedachtengoed tot aan zijn dood trouw is gebleven, komt de
zaak in een heel ander daglicht te staan.
De man die glimlachte Henning Mankell 2011-10-24 Het vierde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Kurt Wallander is op vakantie in Denemarken. Hij wandelt er op een strand.
Hij is moe, depressief en wil ontslag nemen uit het politiekorps van Ystad. Aan het thuisfront in Zweden vinden echter twee moorden plaats die hem op andere gedachten brengen. Het gaat om
de 69-jarige advocaat Gustaf Torstensson en diens collega en zoon Sten, een jeugdvriend van Wallander.
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