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Kristina Ohlsson är en av de skickligaste svenska deckarförfattarna just nu, en driven stilist som är väldigt
rolig att läsa vare sig hon skriver deckare eller skräck för barn." Lotta Olsson, Dagens

Nyheter"Oemotståndliga Henrys hemlighet ... salt, hårdkokt och oförskämt roligt!" Jenny Lindh, M-
magasin"Jag njöt från första sidan av det här välkomponerade läsäventyret ... Jag är också full av beundran
inför produktiva Kristina Ohlssons förmåga att alltid hålla hög kvalitet och hitta precis rätt ton och stämning
" Gunilla Wedding, Skånska Dagbladet Advokaten Martin Benner älskar antikviteter. När hans vän Henry
dör, får han ett erbjudande han inte kan motstå: att överta Henrys andel i en antikhandel i New York. Men

lyckan blir kortvarig. Martin blir uppsökt av en man som hävdar att Henry inte alls dog av sin sjukdom, utan
blev mördad. Samtidigt märker Martin att han är övervakad. Någon smyger kring hans hus på natten och

lämnar avtryck i snön.

Skip to the end of the images gallery. Korkein tarjous kuolemasta Martin Benner 3.
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Boken är en fristående fortsättning på romanerna. Pris 149 kr. Advokaten Martin Benner älskar antikviteter.
Boken är en fristående fortsättning på romanerna Lotus blues och Mios blues. Utgivningsår. In 2017 it was
announced that his book M Maxwell Knight MI5s Greatest Spymaster based on the life of Maxwell Knight
would be adapted for television by Mammoth Screen with Oscarnominated screenwriter Matt Charman

attached as lead writer. Henrys hemlighet. Kristina Ohlsson udgav 2009 sin debut Askungar Askepot 2011 en
på mange måder klassisk skandinavisk krimi med fokus på politiet som arbejdsplads.I bogen følger man
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akademikeren Fredrika Bergman i hendes nye og uvante stilling ved det svenske kriminalpoliti hvor hun
arbejder sammen med kriminalkommissæren Alex Recht og deres macho kollega Peder Rydh. Lisätietoja
Henrys hemlighet Aiheeseen liittyvää tietoa Sinun pitää olla kirjautunut sisään ja tarvitset kirjastokortin

kirjastoon Norrbotten voidaksesi varata tämän nimekkeen. Det är en spännande och intrikat kriminalroman.
But his good fortune is shortlived a man shows up claiming that Henry didn. Tutkijana Ohlsson on

erikoistunut Lähiitään ja Euroopan unionin ulkopolitiikkaan. Finns i lager. Boken är en fristående fortsättning
på romanerna Lotus blues och Mios blues. Advokaten Martin Benner älskar antikviteter. Men lyckan blir
kortvarig. Lean and dark the books reflect on what it means to be humanin a brutal and depressing world.
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