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Med oktobermörkret ruvande utanför rutorna grips den ensamme pensionären Nils-Gabriel Husar av panik.
Hotfulla ljud får honom att frukta besök av någon med ont i sinnet, någon som kanske redan hunnit bryta sig
in i huset. Han gömmer sig samtidigt som han febrilt letar efter lösningar på sin trängda situation. Först och
främst gäller det att inte röja var han befinner sig. Men plötsligt ringer det högt i mobilen ... Björn Hellbergs
nya kriminalroman tar avstamp hemma hos Nils-Gabriel Husar. Därifrån leds handlingen vidare till den smått
beryktade Lyselska skolan, och en härva av förtryck och lögner trasslar till det för de poliser som ska försöka
lösa inte bara ett grovt brott utan flera. Efter några års uppehåll är det dags för efterlängtad come back för
poliserna i den fiktiva storstaden Loviken. Populära profiler som exempelvis Carina Keller och Stig-Allan
Jönsson är tillbaka i denna den femte fristående delen i serien. De tidigare titlarna är Paria, Club Karaoke,
Dominans och minideckaren Fallet Martin Felt. BJÖRN HELLBERG är sedan länge en av landets mest
älskade deckarförfattare. Han är dessutom en av världens främsta tennisexperter och en känd tv-personlighet.
Om Björn Hellbergs förra kriminalroman, Skumrask (Lind & Co, 2013): "Utredningen går sin slingriga och
spännande väg, men upplösningen blir som alltid en överraskning. Utmärkt deckarunderhållning i
semestertider!" Mats Garme, Ölandsbladet "Behållningen är personskildringen. Björn Hellberg låter
romanpersonerna leva, tänka och fundera. Gamla erfarenheter konfronteras med nya och personerna byter

åsikt." Bengt Eriksson, Kvällsposten Om Björn Hellbergs senaste bok i Loviken-serien, Fallet Martin Felt
(Lind & Co, 2009): "Sällan har Björn Hellberg kommit med en mer njutbar bok än denna. [...] Det är
spännande, hemtrevligt och explosivt." Jean Bolinder, Skånska Dagbladet
16 kulörer per sida; Lämpar sig väl för att ta fram kulörkombinationer och jämföra Double Coat, kvalitet.
Double Coat, förkunskap Du gamla, du fria 1. Enkelt och gratis sätt att blockera telefonnummer och spärra
telefonförsäljare. Commissioner Martin Beck and his eccentric partner Gunvald Larsson investigate murders
in the flawed social structure of Stockholm, Sweden. Tyst avdelning. Nu visar Continental samma sak. Vill
du ha lugn och ro för att arbeta eller koppla av kan du boka plats i vår tysta avdelning. Vill du ha lugn och ro
för att arbeta eller koppla av kan du boka plats i vår tysta avdelning. Enkelt och gratis sätt att blockera
telefonnummer och spärra telefonförsäljare.
One of the Worlds best food halls.
Implicit betyder ’inte klart utsagd’, ’underförstådd’. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt
legene. Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Unga muslimer fick
rätt – då är ni plötsligt tysta Debattören: Islamofobin har tagit över den offentliga debatten Nej, ni får inte tysta
Amineh Kakabaveh. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Våra nya spisar är självklart
både effektiva och driftsäkra.

