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Første actionfylte bok i serien om Zack Herry!
Fire asiatiske kvinner blir funnet brutalt myrdet i en leilighet i Stockholm. En femte kvinne dumpes svært
medtatt utenfor et sykehus. Ut fra hennes lemlestede kropp å dømme ser det ut til at hun har blitt angrepet av
noen iltre hunder.
27 år gamle Zack Herry har gjort kometkarriere i stockholmpolitiet. På dagtid er han en dreven
kriminalinspektør ved spesialenheten. På nettene driver han med narkotika på de ulovlige klubbene i byen.
Han vet at dette ikke kommer til å gå i lengden, men blodige minner fra hans egen barndom driver ham mot
avgrunnen.
Jaget av politiets internetterforskere forsøker Zack sammen med kollegaen Deniz å løse den verste
mordbølgen i Sveriges moderne historie. Handler det om kvinnehat, rasisme eller menneskehandel? Det eneste
som er sikkert er at flere kvinner kommer til å dø om de ikke finner morderen.
Zack er den første boka i Herkules-serien, skrevet av det nye forfatterparet Mons Kallentoft og Markus
Lutteman. Over hele serien trer et voldsomt skjebnedrama frem, der den komplekse antihelten Zack, akkurat
som en moderne Herkules, slites mellom to ulike verdener.
Kommode Babalou Beach fra Kare design: Kommde Rodeo Zick Zack: Kommode 1059 Benk med skuffer og
kurver, Java: Hylle med kurver, Java: Buffet med bølgeblikk, Java Citybag er en livsstilsbutikk som består av

butikker over hele Norge. Citybag forhandler vesker og reiseutstyr, paraplyer og hansker. Alle våre trapper
leveres etter mål og kan utføres i forskjellige materialer og tresorter, overflate- kombinasjoner og med flere
alternative rekkverk. Linear. Linear leveres i MDF for lang holdbarhet og enkel rengjøring. I motsetning til
mange MDF dører på markedet - produseres Linear helt etter dine mål. Rimelige spiraltrapper med diameter
110 cm - 160 cm. Standard leveranse er trapp med tilhørende rekkverk på en side. Kan leveres til høyder 210
cm og opp til 376. Kagge Forlag er et mellomstort forlag i Oslo, og vi har en stor drøm om å gi ut bøker av
høy kvalitet som folk kan glede seg over – alene og sammen med andre. Send meg en kopi av denne
beskjeden.
661133c78183e66554cef42507519ee4. Powered by NSN Spesialutstilling for GS og sommertreff 2017 Årets
sommertreff og spesialutstilling for gordonsetteren blir arrangert 14.-16. juli på Fjellsyn Camping i Folldal.
Bingoutstyr fra K Aspelund. Bingo og Lotterieprodukter se www.asplund.no Innenfor lotterier leverer vi alt
fra enkle loddblokker til store landsdekkende skrapelotterier.

