
Tags: Höstoffer ladda ner pdf e-bok; Höstoffer MOBI download; Höstoffer las online bok; Höstoffer bok pdf svenska; Höstoffer e-bok apple;
Höstoffer epub books download

Höstoffer PDF E-BOK

Mons Kallentoft,Markus Lutteman

Författare: Mons Kallentoft,Markus Lutteman 
ISBN-10: 9789170363962

Språk: Svenska
Filstorlek: 3128 KB



1

BESKRIVNING

Regnet vräker ner över slottet Skogså utanför Linköping, dropparna faller tungt över markerna och
kroppen som flyter i vallgraven. Advokat Jerry Petersson, nybliven slottsägare och känd för sin
hänsynslöshet, kommer inte att ta några fler uppdrag. Men hur har han hamnat i vallgraven?
Kriminalinspektör Malin Fors misstankar riktas snart mot de tidigare ägarna av slottet, den högadliga
familjen Fågelsjö, som knappast med glädje kan ha velat sälja sitt släktgods till uppkomlingen Jerry
Petersson. Men skulle försäljningen verkligen vara en orsak till mord? Och vem var egentligen människan
Jerry Petersson, bakom it-miljonerna, de dyra kostymerna och konsten? Nära Malin, men som på andra
sidan en tunn hinna, rör han sig som en skugga genom det som varit hans liv och händelserna som skulle
leda fram till hans brutala död.Höstoffer är tredje delen i Mons Kallentofts uppmärksammade serie om
kriminalinspektör Malin Fors, som inleddes med de kritikerhyllade böckerna Midvinterblod och
Sommardöden.Sagt om Midvinterblod:Skippa Stieg Larsson. Kallentoft är bättre!ICA-KURIRENMons
Kallentofts Midvinterblod överträffar det mesta inom deckargenren.SVENSKA DAGBLADET
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Höstoffer - Mons Kallentoft - adlibris.com

Alla titlar i Mons Kallentofts årstidsserie om kriminalinspektör Malin Fors. Samlingen innehåller titlarna
Midvinterblod , Sommardöden , Höstoffer , Vårlik och ...

Mons Kallentoft - Wikipedia

99 kr (Ladda ner i MP3-format) Regnet vräker ner över slottet Skogså utanför Linköping, dropparna faller
tungt över markerna och kroppen som flyter i vallgraven.

Höstoffer | Stockholms Stadsbibliotek

Regnet öser ner över slottet Skogså och i vallgraven flyter dess ägare Jerry Petersson, advokaten som är
känd för sin hänsynslöshet. Hur har han hamnat i ...
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