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Går i alla gårdar Ulla Bolinder Hent PDF Året är 1957. I en liten uppländsk by sprider sig rädslan och oron
när en av byns kvinnor hittas misshandlad till döds på en äng. Vem kan ha gjort sig skyldig till detta illdåd?
Flera personer anhålls men släpps snart igen på grund av brist på bevis. Fallet tycks förbli ouppklarat, och i
byn växer sig misstänksamheten och skvallret allt starkare. Lösningen finns inom räckhåll, men de små,

lösryckta detaljerna, som tillsammans avslöjar vad som verkligen hände, är svåra att upptäcka. Frågan är om
det någonsin kommer att ske?

"Går i alla gårdar" är, förutom en berättelse om ett brott, en verklighetstrogen tidsskildring

som med stor detaljrikedom och genuin atmosfär ger en bild av livet på 1950-talet då det svenska folkhemmet
byggdes och framtidstron var ljus och stark.

Ulla Bolinder, född 1948, har arbetat bland annat på reklambyrå, sjukhus, arkiv och bokförlag. Hon skriver
både romaner och kriminalromaner, där hon ofta tar upp olika samhällsfrågor.
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svåra att upptäcka. Frågan är om det någonsin kommer att ske?

"Går i alla gårdar" är, förutom en berättelse om ett brott, en
verklighetstrogen tidsskildring

som med stor detaljrikedom och genuin atmosfär ger en bild av livet
på 1950-talet då det svenska folkhemmet byggdes och framtidstron

var ljus och stark.

Ulla Bolinder, född 1948, har arbetat bland annat på reklambyrå,
sjukhus, arkiv och bokförlag. Hon skriver både romaner och
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