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BESKRIVNING

NOMINERAD TILL GLASNYCKELN 2011! Vesa Levola blir motvilligt engagerad i sin fars
knarkaffärer. När fadern dör av en kula i huvudet blir Vesa ansvarig för faderns skulder, bland annat till
hans medkumpaner. Och de nöjer sig inte med bara pengar. Kommissarie Juha Viitasalo lyckas fängsla
knarkligans ledare, Reino Sundström, efter flera års arbete. Men Viitasalo är ändå långt ifrån lugn
eftersom Sundström känner till saker hur hans förflutna, saker han försöker röja undan. Men man kan inte
fly från sitt förflutna och saken tar en ruggig vändning när Viitasalos fru och dotter blir indragna i affären.
Den enda som har anledning att le är Leif Turunen, en småtjuv som nu när Sundström är borta ur bilden
tänker ta ett kliv uppåt i den kriminella karriären. Han har ingenting att förlora. När han får erbjudandet att
distribuera ett stort parti narkotika från Ryssland till Sverige ser han sin chans. Marko Leino är en av
Finlands mest intressanta nya författarskap, han representerar en ny generation kriminalförfattare, han
skriver om vår tid, här och nu. Det är en mörk bild av Skandinaviens organiserade brottslighet han tecknar.
Fälla är inte bara en angelägen bok, den är också mycket skickligt berättad. Marko Leino hämtar flyhänt
berättartekniska grepp från alla genrer han verkar inom och resultatet blir en skenbart rak och enkel prosa
som läsaren får svårt att värja sig emot: Att läsa Marko Leino väcker känslor. Marko Leino har skrivit
barnböcker, poesi, filmmanus och romaner. Han är prisbelönad både för sina romaner och för sina
filmmanus, mest känd i Sverige är hans långfilm om den finske skandalomsusade backhopparen Matti
Nykänen. Filmen hyllades här men i Finland fick han kritik för att svärta ner deras nationalikon.Fälla är
Marko Leinos första bok på svenska.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

fälla - Wiktionary

V-ledaren Jonas Sjöstedt kan tänka sig att tala med Moderaterna för att fälla regeringen om den går fram
med att införa marknadshyror. Det säger han ...

Statsvetare: V måste få med fler för att fälla Stefan Löfven

Byggsats låda, belisle 120, slagfälla, slagjärn, tillbehör, fällfångst, utrustning, färdig låda, ritning, bästa
lådan

Fälla för klädesmal Silvalure | Clas Ohlson

Läs mer: Om två veckor faller domen: Här är bolagen som hotas av GDPR-böter . Om så inte är fallet
väntar i bästa fall en varning, i värsta fall kan bolagen ...
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FÄLLA

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%84LLA&ln=se
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