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BESKRIVNING

Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och
berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att systern är död.Innan hon tog sitt liv erkände hon
fem mord. I tidningarna kallades hon seriemördare och gavs namnet Sara Texas. Nu vill brodern ge henne
upprättelse - och samtidigt hitta hennes försvunne son Mio.Martin Benner har det mesta. Karriär, kvinnor,
ett litet barn. Men han har också svagheter. Framför allt är han svag för utmaningar. Och han gör en
fasansfull felbedömning i jakten på sanningen. Snabbt förvandlas han från advokat till bricka i ett spel med
så höga insatser att han till sist står inför den mest mardrömslika av situationer.Lotus blues är en hårdkokt
thriller och den första delen i en serie om två. Mios blues utkommer våren 2015." en så bra författare.
Intrigen, språket, spänningen och de rika persongallerierna. Allt stämmer så väl.'Lotus blues' är en oerhört
välkomponerad thrillerKristina Ohlsson har en fantastisk förmåga att ständigt förändra scenariot i sin
berättelse. Inget är vad det synes vara från början. "Östgöta Correspondenten"Kristina Ohlsson lyckas
nästan överträffa sig själv.Lotus blues är en thriller i full fart framåt, skickligt berättad med kluriga intrig
trådar och karaktärer som jag vill veta mer och mer om." Cecilia Gustavsson, Aftonbladet"Kristina
Ohlsson lyckas ovanligt väl med att göra hela historien osäker, gång på gång kommer jag på mig själv med
att tänka att den där tjejen nog faktiskt ÄR skyldig. Eller inte."Lotta Olsson, Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

lotus_blues | Deckarhuset

Lotus Blue has 286 ratings and 75 reviews. Thoraiya said: Eight years ago, Ekaterina Sedia picked Cat
Sparks' short story "Sammarynda Deep" for her ...

Lotus Blues - Serie - BookBeat

I Mannen utan sorg, en kort novell som verkar finnas enbart som e-bok (?), presenterar Kristina Ohlsson
sin nya karaktär - Martin Benner. Martin är advokat eller ...

Lotus blues - Kristina Ohlsson - pocket (9789175790923) | Adlibris ...

Pris: 55 kr. Pocket, 2015. Finns i lager. Köp Lotus blues av Kristina Ohlsson på Bokus.com. Boken har
18 st läsarrecensioner.
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LOTUS BLUES

https://www.bo-fi.club/?p=LOTUS%20BLUES&ln=se
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