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Andra boken om Malin Fors! Det är den varmaste sommaren någonsin i Östergötland. Linköping dallrar i
hettan och i de omgivande skogarna rasar de värsta skogsbränder trakten sett.
Tidigt en morgon hittas en fjortonårig flicka irrandes naken och våldtagen i stadens största park.
Flickan själv minns ingenting och kriminalinspektör Malin Fors och hennes kollega Zeke tvingas försöka
nysta i de få ledtrådar som finns. Malin, som själv har en dotter i samma ålder, berörs mycket illa av det som
hänt.
Samtidigt anmäls en annan flicka försvunnen av sina föräldrar och kort därpå görs en fasansfull upptäckt vid
en badplats utanför staden. Sommardöden har kommit till Linköping, och drömmen om en härlig sommar
förvandlas under några julidagar till en fruktansvärd mardröm. Sommardöden är andra delen i Mons
Kallentofts serie om kriminalinspektör Malin Fors vid Linköpingspolisen, som inleddes med den
kritikerhyllade boken Midvinterblod.

Det är en omskakande berättelse om övergrepp, förtvivlad kärlek och djupaste hat. "Sätter man tänderna i den
så går det inte att släppa den." Magnus Utvik, Gomorron Sverige, SVT
His starred reviewed crime novels are translated into 26 languages. Böcker är bäst på pocket. His starred
reviewed crime novels are translated into 26 languages. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar
med alla svenska förlag. Welcome to Mons Kallentoft, author of the bestselling Malin Fors and the Hercules
series. Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping. Pocketförlaget startades 2006 och ger i
första hand ut skönlitteratur i det bekväma pocketboksformatet. 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. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla svenska förlag.
Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla svenska förlag. 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. Welcome to Mons Kallentoft, author of the bestselling Malin
Fors and the Hercules series. Mons Kallentoft is one of Swedens most famous and popular writers of his
generation. Böcker är bäst på pocket. The first book in the series about superintendent Malin Fors received
unanimous praise from the national critics; it also conquered the bestseller charts and has today sold more than
300,000 copies in Sweden alone, and is now sold to 30 countries. Mons Kallentoft is one of Swedens most
famous and popular writers of his generation. Mons Erik Ingemar Kallentoft, född 15 april 1968 i Vreta
klosters socken, Östergötlands län, är en svensk journalist och författare. 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, 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.
Böcker är bäst på pocket.

