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Leeds. Söndagen den 29 maj 1977. Det händer igen
Det är försommar, och hela stan är förväntansfull inför silverjubileet av drottning Elisabeths regeringstid. Men
kriminalinspektör Bob Fraser och Jack Whitehead, som är reporter på The Post, har annat att tänka på. Någon
rör sig på stadens gator, någon som dödar och lemlästar prostituerade kvinnor.
Mördaren får snabbt smeknamnet »Yorkshire Ripper«, och både Fraser och Whitehead arbetar oförtröttligt var och en på sitt håll - med att försöka få tag på honom.
Efterforskningarna kompliceras samtidigt av att de bägge männen själva är involverade i förhållanden med
prostituerade.
I takt med att sommaren fortskrider accelererar antalet mord - och Fraser och Whitehead misstänker att mer än
en mördare kan vara i farten.
DAVID PEACE [f. 1967] växte upp i Yorkshire på sjuttiotalet.
1977 är den andra boken i den kvartett kriminalromaner som fått det samlande namnet »Yorkshire-kvartetten«
[»Red Riding Quartet«].
»David Peace romaner är starka, obehagliga skildringar av samhällets skuggsidor, berättade med ett driv och

en stilistisk elegans som slår det mesta i deckargenren.1977, den andra delen i den lysande
Yorkshire-kvartetten, stannar kvar länge i läsaren.« YUKIKO DUKE, TIDNINGEN VI
»Här gives ingen nåd.
En nattsvart djupdykning i ofattbar, mänsklig ondska. Med sitt korthuggna, intensiva språk driver författaren
läsaren framför sig och att boken bygger på verkliga händelser gör den inte precis mindre skakande.«
INGALILL MOSANDER, AFTONBLADET
Svenska pressröster om »1974«, den första boken i Yorkshire-kvartetten:
»David Peace skriver hårdkokt och rasande, med svärtan hos en igenbommad gruva. Så snart jag hämtat andan
är jag redo att dyka ner i1977, nästa installation i en kvartett som fått en kraftfull, infernaliskt gnistrande
start.« SAM SUNDBERG, SVENSKA DAGBLADET
»Den märkligaste, mest personliga och bästa nya deckarförfattaren från England.« BENGT ERIKSSON,
KRISTIANSTADSBLADET
»Flera gånger när jag läser1974 så tänker jag: Bra, bra, bra! Skit och guld blandas, hopp och hopplöshet
avlöser varandra. Jag slungas fram och tillbaka, jag hänger på - och längtar. Mer, mer, mer!« STIG HANSÉN,
HELSINGBORGS DAGBLAD
Lille julaften i 1977 forsvinner 54 år gamle Rémy Buillard fra landsbyen Rossens i Fribourg i den
fransktalende delen av Sveits.
Søkene etter ham i 1977. Hedmark slektshistorielag Tidsskrift 1939 - 1977. INNHOLD BIND 1: Hedmark
Slektshistorielag 1939-1944. Ved Leif Burull: I-VI: Vedtekter, statutter, biblioteket. Opel Rekord er en bil vi
trygt kan kalle folkebil. I flere tiår var den en velkjent del av den norske bilparken. Som nybil forsvant Rekord
i 1986 og nå. Du trenger ikke lete lenge for å finne D.D.E.-fans.
– Hei, er det du som er Grethe? – Det stemmer.
– Vi skal hilse fra gutta i D.D.E. 20 år med namsosrock Vi.
Ivar Johansen ble tiltalt etter spionasjeparagrafen og til slutt dømt til ett års fengsel, hvorav 60 dager
ubetinget, i den såkalte «Liste-saken» i 1977.
57.
VG-lista for Topp 20 Single uke 22, 2017. VG-lista inneholder alle plasseringer fra 1958 og frem til idag.
Beranek live under Spellemannprisen 1984 Country Star Team live under Spellemannprisen 1984 Agnes
Buen Garnås vinner Årets Folkemusikk/Gammaldans (Spellemannprisen. Totalrenovert og nylakkert i samme
farge som brødboksen. NRK-reporter Pål Kristian Lindseth fant campinglykken på fem kvadratmeter. En
Poletta 1977-modell. VG-lista for Topp 40 Album uke 22, 2017. VG-lista inneholder alle plasseringer fra
1958 og frem til idag. Akershus - ASKER (3 stk) Navn: Fødselsår: Blad: Liste: Dispens. Inndato: Utdato:
FREDRIKSEN FINN: 1945: A: 0: NEI: 2012-11-01 : NIELSEN FILIP WASAN: 1988: B: 0: NEI.

