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BESKRIVNING

Den kvinnliga reportern Felix Hall är sommarvikarie på Radio Stockholm. Början på sommaren blir inte
som hon tänkt sig när hon förlorar chansen att göra ett stort reportage efter ett missöde. Istället består
hennes dagar till en början av små nyhetsinslag och matlagningssegment. Men sommaren tar en oväntad
vändning när när hennes kollega Erling hittas död. Och när någon bryter sig in hos henne mitt i natten,
börjar Felix undra om de olika händelserna på något sätt hör ihop. Och var Erlings död verkligen en olycka
som polisen påstår?Monika Björk är en svensk författare och journalist. Hon var länge kulturreporter för
radio. Hennes författarskap är mångsidigt och sträcker sig från kriminalromaner och barnböcker till böcker
om historia och trädgårdar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kyssar & döden - Biblioteken i Vänersborg

2013. Norstedts. Christer Wijk har gått och blivit kär. Han har träffat den vackra Gabriella Malmer, och de
har bjudit Puck och Eje till förlovningskalas på ...

Rosor, Kyssar Och Döden (2013) | 1 recension | Kritiker.se

Den fjärde filmen i hösten Maria Lang-följetong bjuder äntligen på en antydan till spänning och lite
oväntade vändningar. Dock når den inte hela vägen upp ...

Dödens kyss 1941 - Mordgåta & middag i Norrköping, Mauritzberg Slott

Rikskommissarie Christer Wijk (OLA RAPACE) ska förlova sig med den undersköna Gabriella, som är
arvtagerska till godset Rödbergshyttan. Puck (TUVA NOVOTNY) och ...
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KYSSAR & DÖDEN

https://www.bo-fi.club/?p=KYSSAR%20&%20D%C3%96DEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KYSSAR%20&%20D%C3%96DEN&ln=se
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