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Efter vatten, luft och jord kommer eld ... Eldjägarna är Mons Kallentofts nionde roman om den nervigt
intuitiva och skickliga kriminalinspektören Malin Fors. En historia om hur våldets verkningar kan färdas över
jorden och få människor att begå handlingar som de aldrig trott sig vara kapabla till. Hur hamnade jag här?
Malin Fors står som förstenad. Skogen är fortfarande mörk i den tidiga septembermorgonen, från ett
industriområde utanför Linköping sprids lukten av brandrök och framför sig på marken ser hon det brända
liket av en kvinna. Dagen innan har en nioårig pojke hittats död i en container. Mördad. Han kom från ett
trasigt hem, och det visar sig att han ofta flydde ut ensam om kvällarna. Men vem kan ha velat honom så illa?
Även om det verkar långsökt anar Malin att det finns ett samband, på något vis hör han och kvinnan ihop. För
vem vet hur vägar korsas och människor möts? "Kallentoft är suverän på att fånga slitningen mellan /Malin
Fors/ inre och yttre liv, mellan viljan att göra gott och den nerviga oförmågan. Språket är rent och laddat, ett
finsmakarspråk där varje stavelse ligger perfektionistiskt rätt. När det fungerar som bäst skapas en spänning
mellan de slipade orden och desperationen som dunkar i undertexten." Göteborgs-Posten "På sedvanligt
Kallentoftvis får de döda tala och mottagaren är förstås den engagerade, men så sköra Malin Fors. Rappt,
omänskligt och bladvändande." Nerikes Allehanda Omslagsformgivare:Niklas Lindblad
Mons Erik Ingemar Kallentoft, född 15 april 1968 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, är en svensk
journalist och författare. 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 Erik Ingemar Kallentoft, född 15 april 1968 i
Vreta klosters socken, Östergötlands län, är en svensk journalist och författare. 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. Denna artikel anses ha ett svenskt perspektiv och bör skrivas om ur ett globalt perspektiv.

Mons Kallentoft is born in Linköping, Sweden and lives now in Spain with his family. Motivering: Jag
kontrollerade tio slumpmässigt valda författare ur avsnittet årets böcker, och alla var svenskar 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. His starred reviewed crime novels are
translated into 26 languages. Mons Kallentoft is born in Linköping, Sweden and lives now in Spain with his
family. Mons Kallentoft is born in Linköping, Sweden and lives now in Spain with his family. Mons
Kallentoft is born in Linköping, Sweden and lives now in Spain with his family. His starred reviewed crime
novels are translated into 26 languages. Mons Kallentoft is one of Swedens most famous and popular writers
of his generation. Welcome to Mons Kallentoft, author of the bestselling Malin Fors and the Hercules series.
Denna artikel anses ha ett svenskt perspektiv och bör skrivas om ur ett globalt perspektiv. Motivering: Jag
kontrollerade tio slumpmässigt valda författare ur avsnittet årets böcker, och alla var svenskar 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. Denna artikel anses ha ett svenskt
perspektiv och bör skrivas om ur ett globalt perspektiv. Mons Kallentoft är uppvuxen i Ljungsbro utanför
Linköping. Denna artikel anses ha ett svenskt perspektiv och bör skrivas om ur ett globalt perspektiv.
Motivering: Jag kontrollerade tio slumpmässigt valda författare ur avsnittet årets böcker, och alla var svenskar
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.
Welcome to Mons Kallentoft, author of the bestselling Malin Fors and the Hercules series. Mons Kallentoft
är uppvuxen i Ljungsbro utanför Linköping. Denna artikel anses ha ett svenskt perspektiv och bör skrivas om
ur ett globalt perspektiv.

