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Malin Fors - en beroendeframkallande hjältinna Kriminalinspektör Malin Fors är våldsrotelns stjärna. Envis
och skicklig, intuitiv och intelligent.
Besatt. Ständigt på flykt från sig själv, uppslukad av arbete.En septemberonsdag kallas hon till en villa i ett av
Linköpings finare områden.
Ett gift par har hittats mördade i sin jacuzzi. Nakna och isblå i ett vatten som inte längre är genomskinligt
klart.
Deras femåriga adoptivdotter Ella är försvunnen och ett intensivt sökande inleds. Är flickan vid liv och har
förts bort? Eller har hon försökt rymma från mördaren och drunknat i Stångån?Medan tunga regnmoln vakar
över staden dras Malin Fors och hennes kolleger in i ett fall där gränserna har blivit otydliga. Mellan döda och
levande, mellan gott och ont. Utredningen tvingar henne att konfrontera sina egna demoner, och begäret att
låta alkoholen sudda ut verkligheten är starkare än någonsin. Men hon vet att hon inte får ge upp. Hon kan inte
svika Ella. Hon måste hitta henne och den som dödade hennes föräldrar.Vattenänglar är den första delen i en
ny serie om Malin Fors, inspirerad av de fyra elementen. " ... Kallentoft är konstnär på riktigt, så han tar ännu

några steg, in i den verklighet där självrättfärdigheten släpar på tunga skuggor. ... Läsvärd, levande,
obönhörlig. ... Mons Kallentoft tillhandahåller inga moralrelativistiska bakdörrar. Det gör honom till en
mycket bra författare." Göteborgs-Posten "Hans berättelser är rena mordgåtor med grymma undertoner, men
kritiken mot samhällets mörka sidor och strukturella problem får den medvetne läsaren själv läsa in. Men det
gör ingenting alls för Kallentoft är en duktig stilist, skapar karaktärer med styrka och personlighet och hans
intriger håller från första till sista sidan.
Nu återstår tre nya element att se fram emot de närmaste åren." Nerikes Allehanda Omslagsformgivare:
Niklas Lindblad
Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping.
Mons Kallentoft is one of Swedens most famous and popular writers of his generation. Mons Erik Ingemar
Kallentoft, född 15 april 1968 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, är en svensk journalist och författare.
Boklistorna uppdateras kontinuerligt. The first book in the series about superintendent Malin Fors received
unanimous praise from the national critics; it also conquered the bestseller charts and has today sold more than
300,000 copies in Sweden alone, and is now sold to 30 countries. Mons Kallentoft, king of Scandinavian
Crime Mons Kallentofts crime novels about police inspector Malin Fors in Linköping, Sweden and police
inspector Zack Herry in Stockholm have won high praise in Sweden and is continuing their success
throughout Europe and the rest of the world. The first book in the series about superintendent Malin Fors
received unanimous praise from the national critics; it also conquered the bestseller charts and has today sold
more than 300,000 copies in Sweden alone, and is now sold to 30 countries. Mons Kallentoft is one of
Swedens most famous and popular writers of his generation. Mons Kallentoft, king of Scandinavian Crime
Mons Kallentofts crime novels about police inspector Malin Fors in Linköping, Sweden and police inspector
Zack Herry in Stockholm have won high praise in Sweden and is continuing their success throughout Europe
and the rest of the world. Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping.
Mons Kallentoft is one of Swedens most famous and popular writers of his generation. Mons Erik Ingemar
Kallentoft, född 15 april 1968 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, är en svensk journalist och författare.
Mons Kallentoft, king of Scandinavian Crime Mons Kallentofts crime novels about police inspector Malin
Fors in Linköping, Sweden and police inspector Zack Herry in Stockholm have won high praise in Sweden
and is continuing their success throughout Europe and the rest of the world. The first book in the series about
superintendent Malin Fors received unanimous praise from the national critics; it also conquered the bestseller
charts and has today sold more than 300,000 copies in Sweden alone, and is now sold to 30 countries.
Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges. The first book in the series about
superintendent Malin Fors received unanimous praise from the national critics; it also conquered the bestseller
charts and has today sold more than 300,000 copies in Sweden alone, and is now sold to 30 countries.

