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BESKRIVNING

Efter att en ny vårdreform genomförts i Sverige släpps ett antal människor ut i det fria. Människor som
kan vara mördare. Sådana som Visionären, en seriemördare som inte njuter av att mörda, utan som hör
röster han inte kan stilla - och kanske inte heller vill. Kriminalkommissarie Per Karlsson och hans grupp
RKMS stöter här på en ny typ av seriemördare i ett Sverige som inte längre är det trygga hem vi blivit vana
vid.Michael Swidén är en svensk författare och IT-tekniker bosatt Halmstad. I maj 2015 blev han av med
sitt jobb, och började skriva parallellt med sökandet efter en ny arbetsplats. Resultatet blev en ruggigt
spännande trilogi om seriemördare.Trilogin om kriminalkommissarie Per Karlsson är en serie av tre
olidligt spännande romaner som var och en handlar om en av de vanligaste typerna av seriemördare som
finns idag. Men också om de poliser som jagar dem, rikspolisens seriemordsgrupp RKMS.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Konferensrumsbokning Visionären - Rosängen/MVC

Hem; Om oss; Visionären från Vindeln; Visionären från Vindeln En enveten åkare startade tre företag som
satt Vindeln på världskartan och sysselsätter flera ...

Robert Falck - visionären som får det att hända | Chalmers

En enveten åkare startade tre företag som satt Vindeln på världskartan och sysselsätter flera hundra
anställda. Själv gav Allan Jonsson dock en frikostig ...

Visionären, Mästaren och Databussen - En fallstudie om styrning av ...

Ola Serneke ger kött och blod till det något urholkade uttrycket entreprenörskap. Serneke är nu ett av
Sveriges största entreprenadbolag och fortsätter växa ...
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