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Den mektige eiendomsmagnaten Marc Tesson og hans familie tilhører Paris øvre sosiale lag, men lever stille
og tilbaketrukket. 40 år tidligere var de nødt til å rømme hals over hode fra et krigsrammet Algerie. I
kjølvannet lå flere døde personer og store tap.
En novemberkveld i Paris forsvinner plutselig et familiemedlem. Dagen etter blir bilen hans funnet med liket
av en ung, ukjent kvinne i baksetet.
Den nordnorske spesialetterforskeren Orla Os er ansatt i Paris-politiet. Hun og hennes kolleger i drapsavsnittet
arbeider først i blinde med Tesson-saken. Etter hvert avdekker de en lenge skjult fortid, og historier om hat,
skam og svik truer med å slå sprekker i Tesson-familiens respektable fasade. Tiden sletter ikke alltid alle spor.
Og midt i begivenhetenes sentrum sitter det én som spinner et farlig nett - og desperat forsøker å beholde
kontrollen over både sin fortid og fremtid
. og det utartet til utskeielser og opptøyer. Nyere undersøkelser viser at tarantellen sjelden biter mennesker.

Bittet følges av smerte og hevelser. Skyggemannen og Tarantellen er de to første bøkene om
spesialetterforsker Orla Os, rettsmedisiner fra Vesterålen, som bor og jobber i Paris. Berit Rs eksemplar av
"Tarantellen - kriminalroman" av Jorun Thørring - Se omtaler, sitater. Tarantellen (Innbundet) av forfatter
Jorun Thørring. Krim og spenning. Pris kr 399. Se flere bøker fra Jorun Thørring. «Tarantellen» er Jorun
Thørrings andre krimbok om spesialetterforsker Orla Os i Paris-politiet. Algerie 1961/Paris 2000: Den
mektige, franske eiendomsmagnaten Marc. Den mektige eiendomsmagnaten Marc Tesson og hans familie
tilhører Paris' øvre sosiale lag, men lever stille og tilbaketrukket. 40 år tidligere var de nødt til å. Kjøp
'Tarantellen' av Jorun Thørring fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
E-bok 9788203196461 Den meksikanske rødfot-tarantellen (Brachypelma smithi) er svært populær som
kjæledyr, men er fredet, og lovlige individer er derfor kostbare. Foto: J. I 1961 blei Marc Tesson og familien
hans tvunget til å flykte fra det krigsrammede Algerie. I kjølvannet lå både flere døde personer og store tap.
Førti år. I 1961 blei Marc Tesson og familien hans tvunget til å flykte fra det krigsrammede Algerie. I
kjølvannet lå både flere døde personer og store tap. Førti år.

