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"Därför att en vacker dag blir det något värre. Föremålen i
cirklarna kommer att bli större allt eftersom. Fråga mig inte hur
jag vet, för det kan jag inte svara på, men det är oundvikligt."

Under flera månader rapporterar tidningarna om ett fenomen som
förbryllar parisarna. Stora cirklar ritas med blå krita på trottoarer
runt olika vardagliga föremål och bredvid står en mystisk fras

skriven med vacker handstil. Kommissarie Adamsberg oroar sig.
Något säger honom att detta bara är början och mycket riktigt
återfinns snart en kvinna med avskuren hals i en av cirklarna.

Tillsammans med sin brokiga skara kollegor på mordroteln måste
Adamsberg göra sitt yttersta för att förhindra att fler faller offer för

cirkeltecknaren.

Cirkeltecknaren är den allra första boken i serien om kommissarie
Adamsberg.

Tips! Boken innehåller bokcirkelfrågor!



Fred Vargas är historiker och arkeolog med medeltiden som
specialitet. Dessutom är hon en av världens mest lästa franskspråkiga
författare och har belönats med ett flertal priser för sina deckare. För
Cirkeltecknaren fick hon bland annat ta emot CWA International

Dagger Award 2009.

Fler titlar i serien om kommissarie Adamsberg: Budbäraren, Mannen
som vände insidan ut, I de eviga skogarna, Okänd kontinent,

Spökryttarna från Ordebec och Istider.

"Cirkeltecknaren osar av klass hela vägen från pärm till pärm, med en
egensinnig filosofisk ton, omsorgsfullt karaktärsbyggande och en
intrig befriad från specialeffekter. Lägg där till en parisisk stämning
som för tankarna till Modiano och en kärlekshistoria lika blå som de
mystiska cirklarna som omger liken på femte arrondissementets

kullerstensgator. Det är mycket franskt, och mycket bra."
Kristianstadbladet

"Cirkeltecknaren är som en gammal fin Agatha eller Sayers som man
läser om varje sommar för att det var den boken som blev kvar i

sommarstugan."Linda Skugge, Göteborgsposten

"Kring Jean-Baptiste Adamsberg svävar en parisisk, filosofisk ton,
ordet oortodox är nära i beskrivningen av hans yrkeskaraktär,

dessutom doftar det Patrick Modiano, när alla gatunamn droppas
och alla caféer träder fram på ett underbart språk av Fred Vargas,
som förutom författare är historiker och arkeolog."Tidningen

Kulturen

"Det humoristiska tonfallet och handlingens oväntade vändningar gör
Cirkeltecknaren till en typisk bladvändare. Det här är en perfekt
roman att låta sig underhållas av både framför brasan och på

stranden."Lyrans Noblesser (blogg)

"Börja läsa den här boken och ingen kommer kunna slita den ur
händerna på dig. Hur man ska etikettera den är oviktigt. Vargas är i

unik i sin genre."TÉLÉFOBS

"Fred Vargas har tre regler: för det första, tråka inte ut läsaren, för
det andra behåll honom, för det tredje, svik honom inte."

COSMOPOLITAN
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