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Andlös spänning av Sveriges deckarkung En tidig majmorgon hittas en ung man död i ett dike intill Göta
kanal. Han är naken, men kroppen bär inga synliga spår av våld och när Malin Fors och hennes kollegor
anländer till platsen råder en märklig tystnad. Det är som om alla röster har dämpats. Mannen identifieras snart
som Peder Åkerlund, före detta Sverigedemokrat, utesluten ur partiet på grund av sina rasistiska uttalanden
men numera omvänd. Det visar sig att han har blivit mördad. Och när den 16-åriga Nadja Lundin samma kväll
anmäls saknad, troligtvis bortförd, finns tecken som tyder på att de båda fallen hänger samman. Men har
offren något gemensamt? Varför har de valts ut? Efterhand börjar Malin Fors inse att de har att göra med
någon som leker med polisen, som talar via mord och inte tänker låta sig tystas. Vad är det han eller hon vill
säga? Det är bråttom att hitta ett svar. Nadja Lundin kan fortfarande vara vid liv. "Kan /flickan/ vara vid liv?
Sms ställda till Malins telefon antyder det. Är det mördaren själv som sänder ut dessa? Här finns bokens
tickande bomb. Och när man tror att det äntligen är över, ja då tar det förnyad fart, rätt in i Malin Fors redan
rätt ansträngda livssituation. ... Malin Fors är en sympatisk kommissarie, inte minst därför att hon plågas av en
del familjära bekymmer. Det smått anonyma Linköping får exemplifiera bilden av ett förljuget samhälle, en
trovärdig bild av ett samhälle i någon slags "uppluckring".
Mons Kallentofts erkänt våldsamma deckare är snyggt förankrade i sin samtid." Nerikes Allehanda "Intrigen
läser man bokstavligen som en kamp mot klockan, dels för att poliserna förstås gör sitt bästa för att snabbt få
ett slut på vad som verkar vara en katt-och-råtta-lek som en mördare har valt att leka både med sina offer och
med polisen, och dels eftersom man som läsare på välkänt Kallentoft-manér faktiskt vet mer om vissa saker än
vad Malin Fors och de andra poliserna gör. Med andan i halsen forcerar man "Jordstorm". " Östgöta
Correspondenten "Det smått anonyma och ondskedrabbade Linköping får exemplifiera bilden av ett förljuget
och söndervittrande samhälle, en trovärdig bild av ett Sverige i dag i uppluckring.
Samtidigt är Kallentoft ingen plakatskrivare. Han vill fånga känslor och det som rör den enkla människans

liv. ... Ur Jordstorm gror en skrämmande poesi. Det är våldsamt för vi är våldsamma." Dala-Demokraten " ...
hans deckare /blir/mer och mer filmiska i sitt berättande. Upplösningen på Jordstorm är inget undantag.
Nagelbitande och förlösande." Dagens bok "Jag har konstaterat det tidigare: Mons Kallentoft är just nu den
mest spännande svenske deckarförfattaren tillsammans med paret Roslund/ Hellström.
Han är begåvad med en alldeles speciell röst i sina berättelser. Sen kan alla deckardrottningarna förutom Åsa
Larsson ställa sig i skamvrån med sina alltmer slentrianmässiga och platta historier.
... Så hatten av än en gång. Finns suget efter en riktigt spännande bok i höstmörkret så är det bara att ge sig in
i Kallentofts värld." Östran "Flera svenska deckarförfattare är vidunderligt bra på att skapa spänning i
världsklass. Några få, väldigt få, har dessutom en helt egen stil; det handlar om språkbehandling, förstås, men
inte bara det. En egen stil kan också vara att med precis rytmkänsla avgöra vad som är viktigt att ha med i
periferin - det som skapar kontexten vilken grundhandlingen rör sig i. Mons Kallentoft tillhör de där få utvalda
inser jag nu ..." Mariestads-Tidningen "Som alltid är Kallentofts roman både mystisk och spännande. En
passande bok att krypa ner i soffan med." Tranås Posten "Med drygt 10 publicerade deckare har Mons
Kallentoft seglat upp som en av landets mest uppskattade deckarf
Mons Erik Ingemar Kallentoft, född 15 april 1968 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, är en svensk
journalist och författare. Mons Kallentoft is born in Linköping, Sweden and lives now in Spain with his
family. Zack Herry Zack är den moderna Herkules, en trasig ung man med många hål att fylla, men också en
briljans som utredare. Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping. His starred reviewed
crime novels are translated into 26 languages. Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping.
Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping. Mons Kallentoft, king of Scandinavian Crime
Mons Kallentofts crime novels about police inspector Malin Fors in Linköping, Sweden and police inspector
Zack Herry in Stockholm have won high praise in Sweden and is continuing their success throughout Europe
and the rest of the world. Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping. Zack Herry Zack är
den moderna Herkules, en trasig ung man med många hål att fylla, men också en briljans som utredare. His
starred reviewed crime novels are translated into 26 languages. Mons Kallentoft is born in Linköping, Sweden
and lives now in Spain with his family.
Welcome to Mons Kallentoft, author of the bestselling Malin Fors and the Hercules series. His starred
reviewed crime novels are translated into 26 languages. Mons Kallentoft, king of Scandinavian Crime Mons
Kallentofts crime novels about police inspector Malin Fors in Linköping, Sweden and police inspector Zack
Herry in Stockholm have won high praise in Sweden and is continuing their success throughout Europe and
the rest of the world. Mons Erik Ingemar Kallentoft, född 15 april 1968 i Vreta klosters socken, Östergötlands
län, är en svensk journalist och författare. Han är vacker, stark, nästan som en halvgud. Mons Kallentoft, king
of Scandinavian Crime Mons Kallentofts crime novels about police inspector Malin Fors in Linköping,
Sweden and police inspector Zack Herry in Stockholm have won high praise in Sweden and is continuing their
success throughout Europe and the rest of the world. Zack Herry Zack är den moderna Herkules, en trasig ung
man med många hål att fylla, men också en briljans som utredare. Mons Kallentoft is born in Linköping,
Sweden and lives now in Spain with his family. Zack Herry Zack är den moderna Herkules, en trasig ung man
med många hål att fylla, men också en briljans som utredare.

