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At koge bjørn Mikael Niemi Hent PDF Det er sommeren 1852 i Kengis i det allernordligste Sverige. Provsten
og vækkelsesprædikanten Lars Levi Læstadius samler bogstaveligt talt en ung samedreng op fra grøftekanten.
Jussi, som drengen hedder, er flygtet fra mishandling og sult hjemme. Provsten tager ham til sig, og Jussi

bliver hans elev og tro følgesvend på lange botaniske vandringer på Pajala-egnen.
Da en vogterpige forsvinder og findes død og en anden svært skadet, påtager provsten sig med hjælp fra Jussi
opgaven som detektiv. Lokalbefolkningen er helt overbevist om, at det er en stor slagbjørn, der hærger, men

provsten frygter, at en langt værre morder er på færde.

Det er Paul Becker, som er en af Danmarks mest brugte og kendte stemmer til indlæsning af lydbøger, der har
indlæst AT KOGE BJØRN. Paul Beckers stemme formidler smukt Niemis gribende roman om, hvordan store
begivenheder rammer en lille verden. At KOGE BJØRN er også en krimihistorie fra det nordligste Sverige,

placeret i en fortid, der lugter af sprut, sved og sult, og det er en bog, der går lige i hjertet.
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