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Den fristående och avslutande delen i Set Mattssons kritikerrosade trilogi om Malmöpolisen på 40-talet!
Malmö, maj 1948. En kvinna hittas mördad i en tom lagerlokal i hamnen. Den brutalt misshandlade kroppen
har hunnit förruttna och det dröjer ett par dagar innan hon kan identifieras. Strax efteråt inträffar ett dramatiskt
självmord på polishuset som väcker kårens bestörtning. Kriminalöverkonstapel Douglas Palm befinner sig
snart i en snårig utredning där frågorna hopas. Under en lång och het sommar följer Palm och hans män spår
som leder dem till fruktade nazister och hemliga organisationer som rör sig bland stadens skuggor.
Fruktans tid är den avslutande delen i Set Mattssons kritikerrosade trilogi om efterkrigstidens Malmö och
Sverige. Sagt om Set Mattssons tidigare bok Svekets offer: »Set Mattson är en driven stilist, han har ett klart
och tydligt tonfall och en närapå extrem känsla för detaljerna Ja, imponerande, minst sagt och ett
välkommet bidrag till den samtida kriminalberättelsen.« Kristian Lundberg, Norrköpings Tidningar »Det är
kargt, rakt, blodfyllt och meningarna är precis så långa som de behöver vara alla dessa små Malmöbilder blir
en större tavla som kanske inte finns längre, men som vi tack vare Set Mattsson inte kan låta bli att titta på.«
Stig Hansén, Helsingborgs Dagblad »Mycket läsvärd tidsandan är väl beskriven.« Kristianstadbladet »Set
Mattsson blandar skickligt den dokumentära yttre ramen för berättelsen de verkliga händelserna vid denna tid

med den rent skönlitterära delen. Det blir både en spännande historia och samtidigt ett dokument över en tid
som för länge sedan passerat, men inte utan paralleller till vår egen tid.« Östran »Den är oerhört fängslande
Stämningen i boken är så verklig att jag nästan kan ta på den Författaren har hittat sin nisch i deckargenren
och jag ser fram emot många fler berättelser om poliserna i Malmö.« Litteraturmagazinet »Set Mattsson har ett
fint språk, en känsla för tiden och matar oss med lagom mycket historiska fakta. Douglas Palm känns klockren
i sin karaktär och tid.« Deckarhuset Sagt om Set Mattssons tidigare bok Ondskans pris: »En ren sensation.
Sällan möter man en debutant med så välformulerat språk, genomtänkt intrig och med så god miljöskildring.«
Kjell-Ove Cederqvist, Dagbladet Sundsvall »En spännande och atmosfärrik kriminalroman. Mattsson har en
förmåga att hålla läsaren på sträckbänken.« Åke Leijonhufvud, Sydsvenskan »En jämförelse med Stieg
Larsson och dennes Milleniumtrilogi är oundviklig båda har visat sig fullfjädrade redan från allra första sidan
samma genomslagskraft och samma vibrerande spännning. « Inger Dahlman, Blekinge Läns Tidning »Inte
sedan K Arne Bloms sjudelade Loman-serie om mord i Lund under andra världskriget, har jag läst en så
välskriven för att inte säga välkomponerad och genomresearchad deckare som Set Mattssons debutroman
Ondskans pris.
Jag är full av beundran inför detta exempel på så kallad Malmökrim.« Ulf R Johansson, Kvällsposten »Det är
skickligt gjort. Ja, Ondskans pris är en så bra historisk deckare att det skulle förvåna om den inte får Svenska
Deckarakademins debutantpris.«Kristianstadbladet
Motivering: Från vilken/vilka källor är datainsamlingen gjord.
mp3 Här finner du mycket viktig information om olika saker som påverkar din hälsa. Pansar mot Sundsvall,
fallskärmsjägare över. Böcker. Att_upptacka_livet_och_varandra. Rubrik Titel Tid (tt:mm:ss) Storlek (Mb)
Äktenskapet: 1.
Utforska Susann Wedin sa. Bra sorterat med serierna. mp3 Här finner du mycket viktig information om
olika saker som påverkar din hälsa. Under andra världskriget var Lee officer i Royal Air Force och deltog
också som frivillig i finska vinterkriget 1939–1940. Under andra världskriget var Lee officer i Royal Air
Force och deltog också som frivillig i finska vinterkriget 1939–1940. 1 Den tyska invasionsplanen mot
Sverige Av Christer Bergström Bombanfall mot Stockholm, Malmö och Göteborg. Undervisning av Sven
Reichmann. Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. Den här artikeln behöver
källhänvisningar för att kunna verifieras. 1 Den tyska invasionsplanen mot Sverige Av Christer Bergström
Bombanfall mot Stockholm, Malmö och Göteborg. Rubrik Titel Tid (tt:mm:ss) Storlek (Mb) Äktenskapet: 1.
1 Den tyska invasionsplanen mot Sverige Av Christer Bergström Bombanfall mot Stockholm, Malmö och
Göteborg.

