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Första boken om Malin Fors!
Det är den kallaste vintern i mannaminne och ute på den blåsiga, snötäckta Östgötaslätten hittas en man hängd
i ett ensamt träd. Hans frusna kropp är illa tilltyglad. Hela tillvägagångssättet påminner om ett gammalt
asablot. Men rör det sig verkligen om ett människooffer? Och varför har någon gett sig på Bollbengan,
mannen som hänger i trädet och som alltid varit utstött av resten av samhället?
Malin Fors ger sig ut på jakt efter mördaren. En jakt som tar henne djupt in i människans kyliga mörker. Hon
följs åt av Bollbengans ande som svävar under de kalla stjärnorna och manar på Malin att ta reda på hans
historia…
Midvinterblod är första delen i en trilogi om kriminalinspektör Malin Fors vid Linköpingspolisen. Det är en
otäckt suggestiv berättelse om gamla oförrätter, hemligheter och de fruktansvärda saker som människor kan

utsätta varandra för.
”Skippa Stieg Larsson. Kallentoft är bättre!”ICA-kuriren
Midvinterblod: Oversatt av: Due, Nina M. ISBN/EAN: 9788251657839: Kategori: Krim og spenning: Omtale;
Omtale Midtvinterblod. Et frossent lik blir funnet dinglende i.
Vår pris 339,-(portofritt). En mann blir funnet drept på en måte som minner om ritualene fra den gamle
åsatroen, og kriminalbetjent Malin Fors ved politiet i. Midvinterblod (Lydbok MP3-CD) av forfatter Mons
Kallentoft.
Krim og spenning. Pris kr 259. Se flere bøker fra Mons Kallentoft. Orig.tittel: Midvinterblod Format: EPUB
Filstr:1379 KB DRM: Vannmerket KATEGORIER: Sverige; Kriminal: politi; Krim med kvinnelige
hovedpersoner; Skjønnlitteratur som. Midvinterblod: Oversatt av: Due, Nina M. ISBN/EAN: 9788251635530:
Kategori: Krim og spenning: Omtale; Omtale Midtvinterblod. Storytel lar deg enkelt få tilgang til tusenvis av
lydbøker og e-bøker fra din mobil. Lytt og les ubegrenset for 199 kr per måned. Prøv gratis i 14 dager! . över
60 timmars lyssning är den perfekta julklappen till deckarfantaster och ljudboksvänner.
Boxen innehåller: Midvinterblod, Sommardöden.
Det är tidigt i maj som den unga barnfamiljen på skogspromenad utanför Linköping hittar det svårt sargade
liket. Det är otäckt välbevarat och spåren efter. Mons Kallentoft er nok kjent for mange norske og svenske
lesere for krimserien om Malin Fors. Selv hadde jeg mitt første møte med Mons Kallentoft på.
Midvinterblod The Great Gatsby + alle bladene som kom ut av Illustrert Vitenskap ~Liker dere å lese? Har
dere noen bøker å anbefale meg?

