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

Monika PDF E-BOK

Hans Holmér

Författare: Hans Holmér 
ISBN-10: 9789146228387

Språk: Svenska
Filstorlek: 1256 KB



1

BESKRIVNING

LOPPAN - polisinspektör Arvid Roos - har sökt sig bort från Gropen, Stockholmspolisens
sambandscentral, och börjat på knarkroteln. En morgon kallas han till förhör hos rikskriminalen; man
håller på att utreda mordet på en man som varit hallick åt Loppans dotter. Tills vidare placeras Loppan i
»inre tjänst«. Ursinnig väljer han i stället att ta tjänstledigt och köra taxi. En kväll plockar han upp en
attraktiv kvinna utanför Café Opera och kör henne till en adress på Söder. Under färden ger hon honom en
invit och han lämnar henne sitt telefonnummer. Hon använder det också - vid en tidpunkt som kunde ha
varit bättre vald ...HANS HOLMÉR (1930-2002) skrev en rad polisromaner efter sina uppdrag som bland
annat SÄPO-chef, länspolismästare i Stockholm och FN:s expert i narkotikafrågor. Huvudrollen hade
Loppan, en ganska vanlig man, medganska vanliga problem och glädjeämnen. Böckerna om Loppan
blandar vardagligabetraktelser med hårresande spänning och brutalitet.Omslagsformgivare: Miroslav
Sokcic
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Monika Karlsson profiler | Facebook

The latest Tweets from Monika (@lilmonix3). hii i'm monika~ high school devil and president of the
literature club! poetry is life x3. Earth

Monika Ahlberg | Köket.se

Trivia When Monika takes off her jeans to have sex with Reagan, the scene abruptly jumps ahead to them
kissing after she has only dropped her jeans enough to expose ...

MoniKa (2012) - IMDb

En bokblogg, mest läser jag böcker åt spänningshållet, vilket inkluderar deckare, thrillers och skräck, men
inte exkluderar andra genrer.
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MONIKA
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