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BESKRIVNING

Tid är ett ytterst relativt begrepp för Josef Block. Han är nämligen Sveriges enda metatemporala
privatdetektiv och med sin förmåga att hoppa i tiden löser han olika fall i Stockholms historia. I
uppföljaren till ?Block ? En deckare ur balans i tiden? konfronteras han om och om igen med sina livsval
och de regler han dragit upp för sig själv för att hålla sitt förnuft i schack. Vare sig han chockeras av
behandlingen av romerna i Stockholms förorter på 60-talet, hamnar i skottlinjen för mordet i
Diplomatstaden, hjälper spritsmugglare i Stockholms skärgård att fly tullare under förbudstiden eller
förföljer en seriemördare i skuggan av telefontornet i början av förra seklet. Varje fall tycks dessutom på
ett eller annat sätt leda honom närmare den mystiska Mannen i vitt. Ett möte som mer än han vill erkänna
det blir en uppgörelse med hans egna demoner.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

BLOCKS: The Instrument That Grows With You | ROLI

Definition of block - a large solid piece of hard material, especially rock, stone, or wood, typically with
flat surfaces on each side, a large single b

block - JavaScript | MDN

BLOCKS is the modular music making system that grows with you. Each Block is incredibly powerful,
putting musical expression right at your fingertips.

Block | definition of block by Medical dictionary

Billiga block online. Fler än 700 olika block med snabb leverans, fri frakt över 99 kr och superpriser. Köp
block hos oss idag!



3

BLOCK

https://www.bo-fi.club/?p=BLOCK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BLOCK&ln=se
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