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BESKRIVNING

Verbier, den exklusiva skidorten i Schweiz med fantastisk skidåkning och världens bästa offpist-områden.
Till synes en perfekt tillvaro där ett intensivt festande på nätterna med droger, sprit och sex börjar på Club
Noir. Men när det går överstyr följer våldet, och när det eskalerar går ingen säker. Dessutom har någon
hittat det perfekta mordvapnet och Verbier kan förskonas från några onyttiga och obehagliga
individer.Dödsäsong är en genomtänkt spänningsroman med svart humor och starka karaktärer som
bergsguiden Dieter, den kriminelle klubbägaren Hector och knarkkungens barnbarn Stella. Följ med på en
hisnande resa från Amsterdams krogliv till dödliga laviner i Verbier, via Paris och Singapore. Vi får
uppleva jetsetlivets mörka sidor som med action och uppgörelser i den undre världen ger en fartfylld
thriller med oväntade vändningar till sista andetaget.Johan Elfner och Mats Dahlqvist är gamla vänner som
under en skidresa i Verbier bestämde sig för att skriva en bok tillsammans. Johan driver ett Bed &
Breakfast i Amsterdam. Mats, bosatt i Paris, jobbar som konsult och headhunter. Passionen för skidåkning
och författardrömmar ledde till spänningsromanen Dödsäsong, som är första boken i en serie.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dödsäsong / Ljudbok

Dödsäsong är en genomtänkt spänningsroman med svart humor och starka karaktärer som bergsguiden
Dieter, den kriminelle klubbägaren Hector och knarkkungens ...

Recension | Deckarhuset

Grundregeln vad gäller spelarövergångar i den här åldern är dock klar: fria byten under dödsäsong, inga
byten under pågående speltermin.

Bettans boktips - Här tipsar jag om böcker, böcker och ännu mera böcker.

Ambulanssjuksköterskan Sara tar hand om en fotgängare som blivit påkörd och blöder. Polisbefälet Rolf
stoppar en bil med två män som är kraftigt ...



3

DÖDSÄSONG

https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DS%C3%84SONG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DS%C3%84SONG&ln=se
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