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BESKRIVNING

Året är 2010. Sommaren har kommit till Umeå, Norrlands residensstad. Psykologen Thomas Erlander
fyller år och blir uppvaktad med en utekväll med sin sambo Michelle. I samma stund blir kriminal-
kommissarie Martin Edström förbryllad över det nya offret hittas strypt i duschen. Offret har blivit
tatuerad av tillsynes okända tecken på kroppen. Därefter hittas det fler offer med liknande tecken. För att
lösa gåtan med morden tar Martin till sin hjälp Psykologen Thomas Erlander. När Martin och Thomas
gräver djupare i offrens förflutna är dem tvungen att vara beredda på de mörka konsekvenserna som sakta
uppbådas...Detta är första delen av Mentonserien.Marcus J. Ström föddes 1993 och har varit författare på
fritiden sedan 2008. Förutom att skriva böcker studerar han heltid på Umeå Universitet. Marcus är en
skicklig mästare på att skapa fascinerande karaktärer och hans publik ökar för varje bok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Psykolog vill slå hål på myter om mobilanvändning: "Sluta prata ...

Fråga psykologen "Vår dotter har kapat konton och förtalat andra på nätet" » Ingrid Gråberg svarar "Hur
får jag rätt hjälp i en krissituation?"

Psykologen - Martin Falkman - Bok (9789188529749) | Bokus

Psykolog Martin Forster svarar: "Hur ska vi få vår sexåring att lyssna på vuxna, och bli mindre negativ och
krävande?"

Psykologtidningen · Sveriges Psykologförbund

Fråga psykologen Här kan du ställa frågor och få svar från en psykolog. Vi besvarar så många frågor vi har
möjlighet till, men kan inte garantera att alla ...
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PSYKOLOGEN
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