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BESKRIVNING

Det är bara ett halvår kvar till millennieskiftet. Benny Modigh tar farväl av polishuset i Västerås för att
tillträda en ny tjänst på Rikskriminalen i Stockholm, med starkt ökade möjligheter att lösa komplicerade
brott. Samtidigt kan han inte släppa tankarna på sitt stora, personliga misslyckande: brottslingen som kom
undan.Elias Fagervik återvänder till Sverige från en brutalt avslutad karriär i New York och tvingas inse
att hans dagar som självutnämnt underbarn sedan länge är över. Det är dags att växa upp och ta tag i de
stora, viktiga frågorna. Samtidigt kan han inte släppa tankarna på att någon hela tiden bevakar honom.Ett
oväntat möte mellan de två utlöser en rad märkliga händelser i huvudstaden. Allt utvecklas till en
surrealistisk katt-och-råtta-lek mellan Benny Modigh kommissarien som enligt rykten kan se runt hörn och
den grandiost laglöse Elias Fagervik: mannen som ingen någonsin kunnat binda vid ett brott.I centrum för
uppgörelsen: den svenska kungafamiljen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

När kungamördaren återsåg sin mor, änkegrevinnan på Ströms slott i ...

Foucault återger en ögonvittnesskildring från tortyren och schavotteringen av kungamördaren Damien för
att sedan kontrastera den med det tidsschema som ...

Den vackre kungamördaren, Adolph Ludvig Ribbing : om en särdeles man ...

Med den psykologiska thrillern Kungamördaren avslutar Hans-Olov Öberg sin trilogi om Elias Fagervik
och polisen Benny Modigh, där de tidigare titlarna heter ...

Kungamördaren | Annika Wall

Kungamördaren. Ibland blir livet en rolig slump. När jag kom hem alldeles för seeeent från Sverige i
söndags kväll var jag ännu fylld av Västeråsnostalgi.
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KUNGAMÖRDAREN

https://www.bo-fi.club/?p=KUNGAM%C3%96RDAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KUNGAM%C3%96RDAREN&ln=se
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