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BESKRIVNING

Författaren bakom försäljningssuccéer som Herkulesserien, El Choco och Patrik Sjöberg-biografin
skriver sin mest angelägna bok någonsin  En internationell thriller om den illegala handeln med
noshörningshorn som idag betingar ett högre kilopris än både guld och kokain.  EN
NOSHÖRNINGSHONAdödas brutalt på Kolmårdens djurpark medan svenske rockstjärnan Rob Chasey
roar sig med att trasha hotellrum i New York. Några timmar senare finner han sig själv på den
sydafrikanska savannen, mitt i en global härva av smuggelkarteller och korrumperade diplomater. Där
visar det sig att han själv är främsta villebrådet, och att den enda han kan lita på är den omutligt vackra
parkskötaren Thabisa. Helt oväntat hittar Rob Chasey ett motangreppfrågan är bara om det även kan rå på
det syndikat som ligger bakom mordet på den svenska noshörningen.  BLODMÅNEär en rapp bladvändare
om det hänsynslösa spelet med utrotningshotade djuroch de mänskliga offer som skördas på vägen. En
deckare som skildrar, lika spännande som autentiskt, en av världens idag smutsigaste och farligaste
världsmarknader.  MARKUS LUTTEMANdebuterade med den hårdkokta biografin El Choco. Han har
också fått mycket uppmärksamhet för Det du inte såg samt för Per Holknekt 1960-2014. Tillsammans
med Mons Kallentoft har han hittills gett ut de tre första delarna i Herkulesserien. Sammantaget har hans
böcker sålt i 1 miljon exemplar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Blodmåne i januari 2019 - allt du behöver veta | Land

Blodmåne finns som inbunden bok, pocket, e-bok och ljudbok. Du hittar alla utgåvorna här.
INFORMATION FÖR DIG SOM LYSSNAR PÅ LJUDBOKEN. I textversionen av ...

Moln hotar sikt av spektakulär blodmåne - Kristianstadsbladet

Måndag den 28 september bjuder månen på två olika spektakulära himlafenomen - under samma natt. En
blodröd supermåne befinner sig ovanligt nära ...

Månförmörkelse: Så upplever du bäst århundradets blodmåne

Extra stor och riktigt röd. Natten mot måndag händer något unikt med månen.
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BLODMÅNE

https://www.bo-fi.club/?p=BLODM%C3%85NE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BLODM%C3%85NE&ln=se
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