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BESKRIVNING
I tjänsterum 34, två trappor upp på KRIPO på Sallerupsgatan i Malmö sitter Leo Koster och ställer in sin
klocka till nedräkning. Om åtta timmar börjar semestern. Och eftersom det var hans första semester i frihet
på sexton år, såg han fram emot den med stora förväntningar.Ingenting under den sista dagens innan
semestern blir dock som Leo Koster tänkt sig. Snart inkommer tre män till stationen, anhållna för bilstöld.
I början verkar fallet enkelt, men det visar sig att männen har mer i bagaget än vad någon kunnat vänta sig.
En av dem är en misslyckad dansbandsmusiker med drogproblem som inte kan tygla sin våldsamma sida
när han är hög. Den andra är en datatekniker som i hemlighet planerar att lämna landet för att aldrig
återvända, och den tredje är en miserabel kultursideskribent som inte märker att hela hans familj har vänt
sig mot honom.De lugna semesterveckor Leo Koster hoppats på vid Kiviks veteranbilsparad ersätts av en
halsbrytande jakt på en internationell gangster. Vad som såg ut som en enkel bilstöld ska visa sig vara ett
av Kosters svåraste fall i karriären, och snart står allt på spel.Bo Sigvard Nilsson (född 1942) är en svensk
författare och dramatiker som skrivit ett trettiotal romaner, ungdomsböcker, diktsamlingar och noveller.
Han har också regisserat för scenteater och TV.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Produktnyhet! - Förkromad glidare, Nu finns vår populära glidare men ...
En glidare Den smidiga, förfinade kraften hos en 4,6-liters V-8-motor levererar spännande acceleration
och topphastigheter så att du kan köra till havs med gott ...

Glidare på japanskt vis | Aftonbladet
Här är vinterns hetaste skotrar. De snabbaste åken gör 0-100 på två sekunder. Lika snabbt som Formel 1 fast på snö.

Synonymer.se - Lexikon för svenska synonymer
Glidare. Fortsättningskurs för barn som kommit igång med sin skidåkning. Vi övar på att bli säkrare på att
svänga och stanna. I våra kurser för barn lär ...
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