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BESKRIVNING

Klockan är exakt 00.46 när Claudio Chavez avlider i ambulansen av skadorna från en brutal misshandel på
Götgatan i Stockholm. Vid Chavez sargade kropp finner man en blodig papperslapp med en teckning av ett
avbrutet manlighetstecken.Mordet blir ett fall för kommissarie Jacob Colt och hans kollega Linda
Schecker på kriminalen i Stockholm. Tre unga pojkar som setts springa från platsen grips och förhörs, men
pojkarna vägrar avslöja vad symbolen står för i sammanhanget. Några dagar senare hittas en likadan
papperslapp vid en dödsmisshandel i Gävle och snart drar en våg av mord och våldsamma misshandelsfall
över Sverige.Snart ser utredarna den gemensamma nämnarensamtliga offer är antingen homosexuella eller
invandrare. Men jakten på mördarna blir alltmer komplicerad eftersom det inte verkar finnas några andra
logiska kopplingar mellan morden. För Jacob Colt blir det ett känsligt fall då hans son Stephen är
homosexuell. För Linda Schecker är det lika känsligt eftersom hon har ett förhållande med Sara och är
livrädd att detta ska komma ut i polishuset.När Jacob Colt till slut närmar sig ett genombrott i utredningen
inser han att hans närmaste är mer berörda än han hade kunnat ana. Och det börjar bli ont om tid ..."Buthler
& Öhrlund har bra flyt i språket och intrigen är bra och skrämmande aktuell. En högst läsvärd
kriminalroman."- Upsala Nya Tidning"Ett både bra och lovvärt upplägg. Med beröm godkänt."- Gotlands
Allehanda
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ares tecken | Stockholms Stadsbibliotek

En gång skulle jag vidga mina vyer och kanske lära något nytt genom att läsa en genre jag annars sällan
väljer. Med kriminalromanen Ares tecken vill ...

Ares tecken - Dan, Öhrlund Dag Buthler - E-bok

Ladda ner Ares tecken som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!
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