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JONAS MOSTRÖM har gjort det igen! Dödens Pendel , som var hans framgångsrika debutroman 2004 vilken
överöstes med beröm och där Dagens Nyheter konstaterade att det är " ... en övertygande debut ". När han nu
följer upp med sin nya roman Svart Cirkel så möter läsaren på nytt Johan Axberg och hans utredningsgruppi
en skickligt hopkommen historia. Även denna gång får den nya romanen pressberöm:
" Har har ett persongalleri som är intressant att följa." - Magnus Utvik, Gomorron Sverige, SVT 1
" Värd att sträckläsa och mycket bättre än annat av samma slag" - Nerikes Allehanda
Jonas Moström är bördig från Norrland och verksam som läkare i Stockholm. Han arbetar för närvarande med
den tredje delen i serien om Johan Axberg som har arbetsnamnet " Hjärtats Mörker " . Om du vill lyssna på ett
kapitel ur denna bok läst av Torsten Wahlund kan du besöka www.jonasmostrom.se där du även kan finna mer
information om författaren och hans böcker.
TORSTEN WAHLUND är urstockholmare med en lång teater, TV och filmkarriär bakom sig. Han är en av de
mest rutinerade, kanske den mest rutinerade ljudboksuppläsaren vi har i Sverige.
Ljudboken omfattar 7 CD
Velg mellom tepper i en mengde ulike stiler, størrelser, former og farger – du finner sikkert ett eller flere
tepper som passer til hjemmet ditt. Forny hjemmet ditt med våre tepper og saueskinn til stuen! Vi har massevis
av former, størrelser, mønstre og materialer du kan velge mellom. TIDLØS I TIDEN.
Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling. Eldgamle ritualer,
symboler og allegorier formidler en.
Bokelskere.

no er et åpent, vennlig og gratis nettsamfunn for folk som liker bøker. Her kan du lage din egen boksamling på
nett, trille terningkast, skrive omtaler.
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