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En mördare som ständigt ligger steget före Mons Kallentofts böcker om kriminalinspektör Malin Fors har sålts
i över tre miljoner exemplar och älskas av läsare världen över.I Bödelskyssen är Malin tillbaka i Linköping
efter en uppslitande tid som sambandsofficer i metropolen Bangkok. Hon har lyckats hålla sig nykter, men är
rastlös och behöver ett komplicerat fall för att hålla begäret efter alkohol stången.Så kapas ett plan på
Linköpings flygplats och Malin och hennes kollegor kastas in i det största gisslandramat i Sveriges historia.
Över fyrtio män, kvinnor och barn hotas till livet av kaparen som har tagit sig rätten att bestämma över andras
liv och död. Men kan några få liv offras för att rädda många? Kapningen blir en tragisk händelse som får
efterverkningar under lång tid framöver. När sommaren når sin kulmen exploderar Linköping i ett grymmare
våld än staden någonsin skådat. Malin måste försöka stoppa en mördare som hela tiden hotar att slå till igen,
och som ständigt ligger steget före.Bödelskyssen är del två i deckarkungen Mons Kallentofts nya serie om
Malin Fors, inspirerad av de fem sinnena. Den första delen i serien, Djävulsdoften, hyllades av kritikerna,
liksom hans tidigare böcker om Malin. Omslagsformgivare: Niklas Lindblad
se. Finns i lager. Välkommen. Tjenahej alla läsare av min blogg. Storpocket, 2018. Bödelskyssen är del två
i deckarkungen Mons Kallentofts nya serie om Malin Fors, inspirerad av de fem sinnena.

Bestellware: Lieferzeit ca. Andra boken i tredje serien med kriminalinspektör Malin Fors som nu är tillbaka i
Linköping. I Bödelskyssen är polisen Malin Fors tillbaka i Linköping efter en uppslitande tid som
sambandsofficer i den. Övriga fritidsintressen: Dart & familjen naturligtvis. Köp 'Bödelskyssen' bok nu. I
början av boken skildra ett sexuellt övergrepp av en ung flicka som gör att. Din vagn är tom. Ljudbok, 2017.
Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Handla online Hos dig inom 1-3 arbetsdagar.

