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BESKRIVNING

ETT ODJUR PÅ JAKT I STOCKHOLMFilmen visar en skräckslagen pojke, fängslad i en bur i ett okänt
bergrum. Som en mörk, lejonlik skugga rör sig kidnapparen i bakgrunden, under en klocka som
obönhörligen räknar ner.När kriminalinspektör Zack Herry ser den direktsända filmen förstår han vilket
fruktansvärt öde som väntar pojken om de inte hittar honom i tid. Men samtidigt håller Zack på att förlora
kampen mot sitt missbruk, och banden till hans vän och kollega Deniz slits sönder.I ett mörkt och kallt
Stockholm följer en skoningslös lek, en lek där Zack Herry aldrig har varit närmare döden.Leon är den
andlöst spännande, fristående fortsättningen i den kritikerrosade Herkulesserien. Romanen baseras löst på
Herkules första stordåd, kampen mot det nemeiska lejonet.Sagt om Herkulesserien:"Fartfylld, välskriven
och bitvis lite väl obehaglig." Lotta Olsson, DN"Den är helt fantastiskt spännande." Jenny Alversjö, TV4
Nyhetsmorgon"Hårdför, hetsig berättelse om utsatta barn, utlämnade unga kvinnor och råa vuxna. En
komplex roman ... Den håller god position i genren." Norrköpings Tidningar"Zack har allt som en modern
kriminalroman ska ha." Torbjörn Elensky, Tidningen Vi"Romanen speglar angelägna, aktuella
debattämnen som rasism och kvinnohat. Det är en vidrig verklighet vi får se." Arbetarbladet"Man kan
knappast tänka sig en bättre författarduo. Tänk dig en Beck-film med en modern touch och mycket mer
action." Nerikes allehanda"En bra bok med mycket action, Stieg Larsson-vibe." Deckarhuset.se"Oj oj, vad
bra! Gillar ni Mons Kallentofts serie om Malin Fors så kommer ni att gilla Zack!" Blogspot
MysteriernaMons Kallentoft har med sina kriminalromaner om Malin Fors blivit hyllad av såväl läsare
som kritiker. Hans böcker har översatts till 30 språk och sålts i över 2,5 miljoner exemplar. Mons är född
1968, uppvuxen utanför Linköping och bor idag på Mallorca.Markus Lutteman debuterade med
dokumentärromanen El Choco och fick mycket uppmärksamhet med Patrik Sjöbergs biografi Det du inte
såg. Tillsammans har böckerna sålt i nästan 400 000 exemplar. Markus är född 1973 och bor i Örebro.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bilerbjudanden & aktuella kampanjer | SEAT

Betydelse av Leon. Namnbetydelse : En variant av Leon från latinets

LÉON - Surround Me (Video) - YouTube

Leon Tourism: TripAdvisor has 77,836 reviews of Leon Hotels, Attractions, and Restaurants making it
your best Leon resource.

Léon: The Professional (1994) - Rotten Tomatoes

LEON. 87K likes. Official Fan Page for Dj/Producer LEON (@leonrave)
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