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Annan Information
Charlo Torp var inte en tragisk figur utan en patetisk man. Inspektören Konrad Sejer är i stor
utsträckning en periferibild för nästan två tredjedelar av denna roman, som framträder
personligen vid ungefär tvåhundra sidor och hänvisas till i början på sidan sjuttiofem. Han är
egentligen bara en vanlig kille, men han har gjort en mycket dålig sak. Wracked med skuld,
försöker Charlo att bygga upp sitt liv och återfå sin värdighet. Medan man självklart känner sig
orolig för Krohn --- som är här och gått inom några sidor --- det är Julie som kommer i en
nära sekund i empati-insatserna. Den första regeln behandlar digitala lås, inklusive digital
rättighetshantering (DRM), medan den andra handlar om betydelsen av distribution för att
uppnå berömmelse och vice versa. Perry Regional, Holly Springs Community, Leesville
Community, Middle Creek Community, Nordlig Regional, Nordöst Regional, Sydost Regional,
Wendell Community, West Regional. Innan länge har han identifierat den avlidne som Krister
Berggren, en ungkarl från fastlandet som har saknats i flera månader.
Men Charlo komprometterar snarare sin kriminella kompetens genom att bashera in i en annan

bil när han lämnar brottsplatsen. Tio dagar senare hittades Idas kropp liggande på vägsidan,
men hon bär inte kläderna som hon hade på dagen då hon lämnade sitt hem och i stället har på
sig en nattklänning. Det finns inget mysterium här; Det är snarare en nit och psykologisk studie
som ger upphov till flera av Edgar Allan Poes verk eller kanske Fyodor Dostojevskijs KRIME
OCH PUNISHMENT, medan de fortfarande är Fossums eget och unika arbete. Det är bara den
lilla frågan om Harriet Krohn, som Charlo mördade under rånet som nettade kontant för sitt
nya liv. Perry Regional - Mystery, Holly Springs Community - Mysteriet, Leesville Community
- Mysteriet, Middlecreek Community - Mysteriet, Nordliga Regionen - Mysteri, Nordöst
Regional - Mysteri, Fjärrförvaring - Mysteri, Sydost Regional - Mysteri, Wendell Community Mysteri, Västra Regional - Mysteriet . Bekväma att hans beslut är vad som krävdes för att
räkna ut sitt eget liv och hans förhållande till sin dotter. Jag blev förvånad över hur liten
exponering inspektören får i denna utflykt. Jag var inte säker på hur det skulle fungera tills jag
vände de sista sidorna. När hon försöker öppna dörren med sin nyckel märker hon en klibbig
substans inuti nyckelhålet som medvetet sätts in för att hindra henne från att komma in. Men
Harriet Krohn kämpar tillbaka, och Charlo förlorar kontrollen. Skakad med skuld, försöker
Charlo att bygga upp sitt liv. Serie fans och nykomlingar kommer att njuta av denna
insiktsfulla karaktärstudie av en man på kanten med liten hänsyn till hur hans handlingar
påverkar andra.
Google Preview Mordet på Harriet Krohn 9780099587255. Jag minns att mördarna avslöts
tidigt i många om inte alla tidigare böcker. Harriet är död, hennes silver saknas, och den enda
ledtråden i lägenheten är en övergiven bukett. Denna historia var långsam för att komma
igång, men det finns utvecklingen där där jag inte förväntade mig. Sammanfattning: Charlo
Torp har problem. Han lurar på sin sena fru, han har förlorat sitt jobb och spelskulder har
alienerat honom från sin tonårsdotter.
Ceinwen Reilly, en liten tjej från Midwest och nykomling till Avenue C, jobbar med sina två
rumskamrater på en vintage klädaffär under en verkligt hemsk chef. Att visa verklig lösa sitt
arbete och ha en anledning att leva är att det är lätt att se hur en felfri Charlo förvandlas till en
värdig man. Titta när du tittar på tv, är du verkligen passiv, det är därför du gör det, du vill
koppla av. Hästen - kärleksfullt känd som Crazy - var farens väg tillbaka till sin dotters liv.
Trots det dagliga angreppet av verklighetens inställning och en ny förverkligande, verkar
Charlo vara ambivalent och avlägsen från sin handling och väljer att perspektivet att brottet
och Harriet Krohns raseri fångade honom.
Hur känner du dig om berömet på seriell television idag? Det är en meditation på
beskaffenhetens beskaffenhet, på samlare, på upptäcktsresande, om klassificering. Charlo, en
spelmissbrukare som är desperat att betala sina skulder och återansluta med sin utlandade
dotter, bestämmer sig för att råna en äldre kvinna. Det kommer därför att ha garvade sidor,
åldersfläckar och gott om hyllslitage. Torp återupprättar sitt förhållande med sin dotter, trots
att hon är något orolig när det är enstaka hål i sin berättelse om det nya blad som han har vänt
över börjar att manifestera sig. De upptäcker senare att Willy redan hade lagt droger i Tomme
säck och hur han lurade Tomme. I en effektivt berättad (men något konfronterande)
öppningsuppsättning introducerar Fossum oss till vårt mordoffer och hennes mördare och ger
till och med motivationen för den hemska handlingen. Hon resortar även till att beräkna den
ungefärliga tiden Ida tar för att nå butiken.
Fastän Fossum förväntar sig tydligt att hennes läsare känner en viss känsla för Charlo, kanske
även i viss mån sympatisera med en man som försöker komma till skuldsättning och

återuppbygga sitt liv, är jag rädd att hon misslyckades med mig. Charlo är en fascinerande,
felaktig karaktär som gör sina egna problem och är offer för sina val och vad som är viktigt
för honom. När han inte skriver, tweeting eller bloggar på Mystery Writers of America
webbplats, designar han och stickar kläder och handväskor från återvunnet skräp. Hon lägger
till att hennes kärlek till mysterier, särskilt historierna av författare som Ruth Rendell, bygger
hon invecklade berättelser som skapar en rik värld för sin ständigt växande publik att utforska.
Hon öppnar ytterdörren och undrar vem som i jorden skulle ha skickat sina blommor.
En ovanlig läsupplevelse, å ena sidan var starten för långsam men utan läget av detaljerna i
den kalla natten och Charlos självkänsla att uppskatta historien om en man som lever med
skuld. Men hans moln av bekymmer lyfter lite som vintern smälter och Harriets mord flyttar
framsidorna. När två tonåringar stjäl en handväska från en barnvagn, resulterar det i ett barns
död. Det var inte tillräckligt med Sejer här för att lära sig något nytt om honom som skulle leda
till en djupare förståelse för inspektören. Istället har läsaren en mycket mer passiv roll, som
nästan tjänar som en åskådare i striden om wits som kommer att följa. Hon är dock väldigt
blygsam i att se hennes prestationer och i en intervju med brittisk tidning Independent i 2009
noterade hon. Han lämnar blommorna, tar silver och allt annat han kan hitta och sätter ut för
att förändra sitt liv och få sin dotter tillbaka. Nästa morgon inleds inspektör Sejer, och hans
enda ledtråd är den utarbetade buketten, iögonfallande på plats i Harriets spartanska hem.
Gunnerstrandas akuta kommentarer och samspelet mellan de två detektiverna skapar en touch
av drollhumor. Fängslad och desperat att bryta ut, kämpar han för att rensa sitt namn utan att
ytterligare inkriminera sig i en gripande fristående roman från. Eva berättar att hennes dotter
väntar medan hon ringer till polisen, men när hon når telefonlådan, ringer hon inte dem. Röra
sig, flyrnaren tar gisslan och flyr också in i skogen. En intressant sak inträffar också: Torp
upptäcker att han inte längre har en chans att spela. När mordet inträffar är det lätt att se hur
mördaren med tiden börjar skylla offret. Med mycket att upptäcka om återupplevelser och en
hjälte att rota för, gör den här glittrande bildboken den perfekta vinterkompanionen. - Jennifer
M. Brown, barnredaktör, Shelf Awareness. Källan till hans misslyckanden är hans
spelberoende; en missbruk som förlorade honom sitt jobb som bilförsäljare och kostade
familjen sina besparingar, inklusive de pengar som hans dotter hade sparat för att köpa en
häst.
President Nixon attackerade personligen Beacon, och FBI väckte sina bankkonton. Han drar in
läsarna redan innan titelsidan, eftersom en serie bilder har en ullhattig pojke bredvid en linjal
och blir allt mer begravd i snö. Told genom ögon på en mördare ställer Mordet på Harriet
Krohn frågan: Hur långt skulle du gå för att vända ditt liv och kunde du leva med dig själv
efteråt? Han tittar på nyheterna för att se om polisen har några ledtrådar om identiteten på
mördaren. Efter att gamblingskulder sätter honom i en upplösen-eller-annars situation
försöker Charlo Torp lösa sina problem genom att beröva Harriet Krohn, en äldre kvinna som
han ibland ser på ett lokalt café. Och Bai betyder mer eller mindre fru, så när hennes bror
dyker upp med namnet Shiraz Bai, tänker jag att han är Fru Bai. Det blir allt mer som en Oscar
Wilde-lek, särskilt när drakar kommer och går.
Det faktum att Torp sätter upp för att morda Harriet Krohn och hans första reaktioner efter
brottet. Och tävlingen börjar med en helt och hållet oundviklig avslutning. Wright än de av de
få undantagen till regeln, såsom. Läs mer. Men jag började lyssna på Sean Barretts förtjusande
berättelse (jag erkänner att jag har lite förälskelse) innan jag förstår att det var en av de
böckerna och när jag arbetade ut det var jag knuten. Språk tillgänglighet 2014. Första

amerikanska utgåvan. Houghton Mifflin Harcourt, 242 sidor; 24 cm. Med lojal fru, Inga Lill,
som buktar för leukemi två år, förväntar han sig inte förlåtelse av sympati från Julie, utan bara
en chans att göra förändringar med sin dotter och återställa sin relation. Med detta sagt, det här
är inte en bok som jag skulle rekommendera till en första gången Fossum-läsare. På samma
sätt var jag obekant med Fossum när jag läste Harriet Krohn och medan jag kan
rekommendera novellen så välskriven och insiktsfull, är jag inte ivriga att jaga upp en annan
Fossum-titel direkt. Konrad Sejer roman, den 10: e boken i serien som ska släppas i USA
(efter 2013: s Eva's Eye) sätter en modern spridning på Dostoyevskys brott och straff.

