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BESKRIVNING
Vem kan du lita på? En tonårsflicka utför ett kallblodigt terrordåd i Stockholms tunnelbana. Sverige
befinner sig i chock. Är flickan en ensam galning eller har hon agerat på någons order? En polis anmäls
försvunnen och hittas kort därpå brutalt mördad. Hans senaste uppdrag var som hanterare vid infiltreringen
av en stor knarkliga. Nu kräver infiltratören, vars identitet är okänd, kriminalinspektör Zack Herry som
kontaktperson. Samtidigt som Zack kämpar med tilliten i sin nya kärleksrelation dras han allt djupare in i
utredningen. När bitarna slutligen faller på plats står tusentals människoliv på spel. FALCO är Mons
Kallentofts och Anna Karolinas första gemensamma bok. Genom att spetsa det högaktuella
kriminaldramat med personliga konsekvenser skapas en berättelse som berör lika mycket som den
skrämmer."Så välskrivet och realistiskt att det gör ont." BTJ "En riktig bladvändare." Crimegarden
"Mycket spännande, gripande och med extremt högt tempo." Deckartips "Väldigt spännande och bitvis
mycket otäckt." Deckarhuset "Falco är en fullträff!" Olivias deckarhylla
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Falco Eco tvåvåningsställ för cyklar - Falco Street Furniture
Related WordsSynonymsLegend: Switch to new thesaurus Noun 1. Falco - a genus of Falconidae genus
Falco bird genus - a genus of birds Falconidae, family Falconidae - a ...

Falco (SSBU) - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki
Falco is a playable character in Super Smash Bros. Ultimate. Falco is classified as fighter #20.

Falcon - Wikipedia
With Michel Brown, Hoze Meléndez, Marina de Tavira, Enrique Arreola. It's 1994 in Mexico City, and
Alejandro Falco is a good policeman with a promising future and a ...
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