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Beskrivning
Författare: Kristina Ohlsson.
Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners
kontor och berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att systern är död.
Innan hon tog sitt liv erkände hon fem mord. I tidningarna kallades hon seriemördare och
gavs namnet Sara Texas. Nu vill brodern ge henne upprättelse - och samtidigt hitta hennes
försvunne son Mio.
Martin Benner har det mesta. Karriär, kvinnor, ett litet barn. Men han har också svagheter.
Framför allt är han svag för utmaningar. Och han gör en fasansfull felbedömning i jakten på
sanningen. Snabbt förvandlas han från advokat till bricka i ett spel med så höga insatser att
han till sist står inför den mest mardrömslika av situationer.
Lotus blues är en hårdkokt thriller och den första delen i en serie om två. Mios blues
utkommer våren 2015.
" en så bra författare. Intrigen, språket, spänningen och de rika persongallerierna. Allt stämmer
så väl.'Lotus blues' är en oerhört välkomponerad thriller Kristina Ohlsson har en fantastisk
förmåga att ständigt förändra scenariot i sin berättelse. Inget är vad det synes vara från början.

"
Östgöta Correspondenten
"Kristina Ohlsson lyckas nästan överträffa sig själv. Lotus blues är en thriller i full fart framåt,
skickligt berättad med kluriga intrig trådar och karaktärer som jag vill veta mer och mer om."
Cecilia Gustavsson, Aftonbladet
"Kristina Ohlsson lyckas ovanligt väl med att göra hela historien osäker, gång på gång
kommer jag på mig själv med att tänka att den där tjejen nog faktiskt ÄR skyldig. Eller inte."
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Annan Information
En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster
behöver hjälp. Det är bara det att hans syster är död. Innan hon tog sitt liv erkände hon fem
mord. Nu vill brodern ge henne upprättelse och samtidigt få hjä.
Innehåll · Annonsera · Prenumerera · Kontakt · Läs tidningen digitalt Sök Logga in. E-mail or
username *. Lösenord *. Glömt lösenord? eller Har du inte ett konto? Eller Aktivera din
prenumeration. E-post *. Email / Login to svb.se *. Prenumerationsnummer *. Postnummer *.
Innehåll · Annonsera · Prenumerera · Kontakt · Läs.
Evenemang. 6 november 2017 Bokens Dag 2017; 14 november 2017 Julklappskväll; 17
december 2017 Arnold – Äventyraren med stort Ä. Läslampan Läslampan. Läslustan
Läslustan. MålarbokX MålarbokX. presentkortswidget1 presentkortswidget1. Hitta din lokala
bokhandel Hitta din lokala bokhandel. Skönlitteratur ».
22 sep 2015 . Lotus blues - Kristina Ohlsson Uppläsare: Oscar Skagerberg Lyssningstid: 12h
32min Del 1 i serien om Martin Benner Den framgångsrike advokaten Martin Benner driver en
byrå tillsammans me.
En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster
behöver hjälp. Det är bara det att hans syster är död. Innan hon tog sitt liv erkände hon fem
mord. Nu vill brodern ge henne upprättelse och samtidigt få hjälp med att hitta hennes
försvunne son Mio. Lotus Blues är en hårdkokt thriller och.
25 mar 2015 . Lotus blues utspelar sig i nutid, alltså ett drygt halvt sekel senare, men mycket är
sig likt. Och ändå inte. Här möter vi advokat Martin Benner som lever ett rätt glassigt liv där
inte mycket saknas. Han har stålar, brudar och utseendet med sig. Det som sticker ut i
sammanhanget en aning är att han adopterat sin.
13 mar 2015 . Under festen hos Massolit i onsdags började jag och Anna tala om Kristina

Ohlssons senaste bok Lotus blues, som vi båda läst. Vi konstaterade att det är en mycket mer
hårdkokt och actionfylld bok än de Ohlsson skrivit tidigare. Fylld av klichéer som vore den en
amerikansk actionfilm. Våra åsikter om den.
6 jan 2015 . Årets första sträckläsningsbok blev Lotus blues av Kristina Ohlsson. Jag köpte
boken redan på bokmässan, men så kom en massa recensionsexemplar i mellan under hösten.
Igår tog jag i alla fall tag i boken och var fast nästan från första sidan. Sträckläsning från
början till slut. En liten stund hade jag.
Lotus blues on kaksiosaisen jännitystarinan ensimmäinen osa. Toinen osa, Mion blues,
ilmestyy lokakuussa 2016.quot;Kristina Ohlsson onnistuu melkeinpä ylittämään itsensä. Lotus
Blues on täydellä teholla etenevä, taitavasti rakennettu trilleri, täynnä ovelia juonenkäänteitä ja
henkilöhahmoja joista haluaa tietää aina vain.
Digital audio file:Lotus blues [Ljudupptagning] : en Martin Benner-deckare: Lotus blues
[Ljudupptagning] : en Martin Benner-deckare. Cover. Author: Ohlsson, Kristina, 1979-.
Publication year: cop. 2014. Language: Swedish. Shelf mark: Hc/LC. Media class: Digital audio
file. Publisher: Piratförlaget. Notes: Ljudbok (mp3).
Lotus blues. av Kristina Ohlsson. pocket, 2015, Svenska, ISBN 9789175790923. 50 kr. Dagen
då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor
och berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att systern är … Ljudbok. Laddas
ned direkt. 168 kr. pocket. Skickas inom 1‑2.
15 jan 2015 . Kristina Ohlsson:Lotus blues. Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat
man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster behöver hjälp. Det
är bara det att systern är död. Innan hon tog sitt liv erkände hon fem mord. I tidningarna
kallades hon seriemördare och gavs.
Biografi[redigera | redigera wikitext]. Kristina Ohlsson växte upp i Kristianstad och flyttade
sedan till Stockholm, där hon studerade statsvetenskap. Därefter har hon arbetat som framför
allt säkerhetspolitisk analytiker och rådgivare för Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen,
Utrikesdepartementet, Försvarshögskolan samt fram.
Lotus blues (Heftet) av forfatter Kristina Ohlsson. Krim og spenning. Pris kr 99. Se flere bøker
fra Kristina Ohlsson.
Antal sidor 430 (Ljudfil); Förlag Piratförlaget, 2014; Genre Deckare, thrillers och spänning;
ISBN 9789164233066; Serie Martin Benner-deckare; Uppläsare Oscar Skagerberg; Utg.år 2014.
Lotus blues, Oscar Skagerberg, Kristina Ohlsson. Lotus blues. Oscar Skagerberg, Kristina
Ohlsson. Uppläsare: Oscar Skagerberg.
23 okt 2014 . Kristina Ohlsson - Lotus blues. Dagen då allt går åt helvete regnar det. En
desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster behöver
hjälp. Det är bara det att systern är död. Innan hon tog sitt liv erkände hon fem mord. I
tidningarna kallades hon seriemördare och gavs.
Download or Read Online lotus blues kristina ohlsson book in our library is free for you. We
provide copy of lotus blues kristina ohlsson in digital format, so the resources that you find
are reliable. There are also many Ebooks of related with lotus blues kristina ohlsson. You can
find book lotus blues kristina ohlsson in our.
Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners
kontor och berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att systern är död. Innan hon
tog sitt liv erkände hon fem mord. I tidningarna kallades hon seriemördare och gavs namnet
Sara Texas. Nu vill brodern ge henne.
Men han har också svagheter. Framför allt är han svag för utmaningar. Och han gör en
fasansfull felbedömning i jakten på sanningen. Snabbt förvandlas han från advokat till bricka i
ett spel med så höga insatser att han till sist tvingas göra det mest ofattbara av val. Lotus blues

är en hårdkokt thriller och den första delen i en.
Book:Lotus blues D. 1:Originalupplaga 2014. Första upplaga i denna version Lotus blues D. 1.
Cover. Author: Ohlsson, Kristina, 1979-. Language: Swedish. Media class: Book. Edition:
Originalupplaga 2014. Första upplaga i denna version 2015. Publisher: Btj. ISBN: 978-917541-199-6 91-7541-199-7. Series title: Btj.
16 feb 2016 . Recension: Jag älskar historien men avskyr huvudpersonen Martin. Jag upplever
honom som väldigt arrogant och självcentrerad även om han mjuknar lite genom historien.
Men jag valde att ignorera honom och fastnade verkligen Lotus Blues. Jag ser fram emot att
läsa uppföljaren inom en snar framtid.
Men han har också svagheter. Framför allt är han svag för utmaningar. Och han gör en
fasansfull felbedömning i jakten på sanningen. Snabbt förvandlas han från advokat till bricka i
ett spel med så höga insatser att han till sist tvingas göra det mest ofattbara av val. Lotus blues
är en hårdkokt thriller och den första delen i en.
28 jan 2015 . Lotus blues av Kristina Ohlsson kom ut 2014. Det är den första i en ny serie på
två böcker om Martin Benner, där den andra, Milos blues, kommer ut i april 2015. Kristina
Ohlsson har tidigare arbetat som analytiker vid bl.a. SÄPO och med terrorfrågor, men sedan
2012 är hon författare på heltid.
Lotus blues [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Ohlsson, Kristina. Utgivningsår: 2014.
Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: PiratförlagetElib. ISBN: 978-91-642-3306-6 91-6423306-5. Anmärkning: E-ljudbok (streaming). Inläst ur: Stockholm : Piratförlaget, 2014.
Inläsare: Oscar Skagerberg. Speltid: 12 tim., 32 min.
Lotus blues är en hårdkokt thriller och den första delen i en serie om två. Mios blues
utkommer våren 2015. Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångsrika kriminal- och
barnboksförfattare, och har dessutom haft stora framgångar utomlands. Våren 2014 gav hon ut
sin första debattbok – Den bekymrade byråkraten.
Kristina Ohlsson. |$]N ~ EN MARTIN BENNER-JEEKARE Kristina Ohlsson LOTUS BLUES.
Front Cover.
17 nov 2014 . ”Lotus Blues” Kristina Ohlsson Piratförlaget. Något helt annat än böckerna om
Fredrika Bergman och Alex Recht. Detta är en hommage till de hårdkokta amerikanska
deckarklichéerna: en svensk advokat blir kontaktad av en man som vill få sin syster friad från
mordanklagelser. Tyvärr har hon redan erkänt.
19 nov 2017 . Lotus blues av Kristina Ohlsson; Pocket Utgiven av Pocketförlaget 2015; 435
sidor Vid köp av fler än en bok så samfraktar j.
14 apr 2015 . Kristina Ohlsson är aktuell med kriminalromanen Mios blues. Det är en
uppföljare till Lotus blues, som kom förra året och som toppar den .
Jämför priser på Lotus blues (Storpocket, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Lotus blues (Storpocket, 2015).
Lotus blues :, [en Martin Benner-deckare] /, Kristina Ohlsson . Den första av två planerade
böcker. En dag kommer en desperat man till advokat Martin Benners kontor. Mannens syster
erkände fem mord innan hon begick självmord. Nu vill brodern ge henne upprättelse och
återfinna hennes försvunne son Mio. Benner gör.
6 okt 2014 . Mycket bra, annorlunda, välskrivet och mycket väl berättat!! Det sammanfattar
Kristina Ohlssons nya bok "Lotus blues". Jag var tveksam i början, dels för att den skiljer sig
ganska mycket från hennes tidigare böcker men också för att jag har svårt för böcker som
berättas i första person. Men sedan blev det så.
19 mar 2015 . Läs ett gratis utdrag eller köp Lotus blues av Kristina Ohlsson. Du kan läsa den
här boken i iBooks på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.
15 okt 2014 . Har jag befunnit mig på en annan planet, eller? Att Kristina Ohlsson släppt en

thriller är något som faktiskt gått mig förbi. Visst, jag hörde talas om att hon skulle skriva en;
men hade nog för mig att det var i vinter den skulle komma. Men vips, ojsan, nu är den här.
Lotus Blues släpptes i förra månaden och det.
Bok:Lotus blues D. 1:Originalupplaga 2014. Första upplaga i denna version Lotus blues D. 1.
Omslagsbild. Av: Ohlsson, Kristina, 1979-. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga:
Originalupplaga 2014. Första upplaga i denna version 2015. Förlag: Btj. Omfång: 2 vol.
Innehållsbeskrivning. Den första av två planerade böcker.
E-bok:Lotus blues [Elektronisk resurs] : [en Martin Benner- Lotus blues [Elektronisk resurs] :
[en Martin Benner-deckare]. Omslagsbild. Av: Ohlsson, Kristina. Utgivningsår: 2014. Språk:
Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: PiratförlagetElib. Anmärkning: E-bok.
Innehållsbeskrivning. Den första av två planerade böcker. En dag.
13 jan 2015 . 2015, Storpocket. Köp direkt i din butik – se lagerstatus och reservera. Handla
online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Lotus blues hos oss!
7 aug 2017 . av Kristina Ohlsson. Det finns tyvärr ingen beskrivning på denna bok. Författare:
Kristina Ohlsson Förlag:Piratförlaget ISBN-10:9164204510. ISBN-13:9789164204516.
Utgivningsdatum:den 13 januari 2015. Språk:Svenska Format:
.epub.mobi.txt.fb2.pdf.djvu.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg. Filstorlek: 7625 KB.
Uppföljaren till Lotus blues är här! Skrivet den : 2 Apr 2015. Vad hände egentligen på Mios
dagis den där sista dagen? Mot sin vilja har Martin Benner dragits in i jakten på den försvunne
fyraåringen. Så länge barnet är borta, kommer inte den hänsynslösa maffiaorganisationen att
lämna honom i fred. Desperat följer Martin.
Lotus blues (av Kristina Ohlsson) [Imported] [Paperback] (Swedish) [Kristina Ohlsson] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Dagen då allt går åt helvete regnar det.
En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster
behöver hjälp. Det är bara det att systern är död.
24 jul 2017 . Kristina Ohlsson: Lotus Blues. Titel: Lotus Blues (2014). Författare: Kristina
Ohlsson. Sidantal: 435. Förlag: Piratförlaget. Handling: En man kommer till advokaten Martin
Benners kontor och ber om hjälp för sin syster. Det är bara det att systern är död, självmord,
och innan hon dog så erkände hon fem mord.
21 apr 2015 . Förra året bytte Kristina Ohlsson sina Stockholmspoliser mot den hårdkokta
advokaten och privatdetektiven Martin Benner i "Lotus blues" och nu i uppföljaren "Mios
blues" knyts trådarna ihop. Benner är fortfarande misstänkt för mord och utpressas av den
mystiske Lucifer till att söka efter dennes försvunne.
8 maj 2016 . Sida upp och sida ner.
9 jan 2015 . Titel: Lotus blues. Författare: Kristina Ohlsson Format: e-bok. Antal sidor: 434.
Förlag: Piratförlaget "Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till
advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att
systern är död. Innan hon tog sitt liv erkände.
Lotus blues : [en Martin Benner-deckare]. Cover. Author: Ohlsson, Kristina, 1979-. Language:
Swedish. Media class: Book. Edition: Originalupplaga 2014. Publisher: Piratförlaget. ISBN:
91-642-0437-5 978-91-642-0437-0 978-91-7579-092-3 91-7579-092-0 978-91-642-0451-6 91642-0451-0. Description: Den första av två.
Talbok, DAISY:Lotus blues [Ljudupptagning] : [en Martin Benner-deckare Lotus blues
[Ljudupptagning] : [en Martin Benner-deckare]. Omslagsbild. Av: Ohlsson, Kristina, 1979-.
Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Hylla: Hc/TC. Medietyp: Talbok, DAISY. Förlag: MTM.
Anmärkning: Digital talbok (DAISY 2.02), ljud. Inläst ur:.
Pris: 51 kr. Pocket, 2015. Finns i lager. Köp Lotus blues av Kristina Ohlsson på Bokus.com.
Boken har 17 st läsarrecensioner.

Lotus blues av Kristina Ohlsson skriver Ewa Sundbäck om. Den här boken nämns ofta i de
bokgrupper på FB som jag är med i och naturligtvis blev jag nyfiken.
14 jan 2016 . När jag nu hörde att Lotus blues skulle vara av den tuffare stilen så blev jag
såklart nyfiken på hur just den här författaren skulle klara av det. Det verkar ju nästan ha blivit
en liten trend att skriva lite hårdförare deckare med både handling och karaktärer där
skiljelinjen mellan ond och god inte längre är lika.
Här får ni ett till citat! ”Lotus Blues är rasande underhållande läsning i en tillbakalutad,
småironisk, hårdkokt stil och jag blir lika totalcharmad som jag blivit av Ohlssons tidigare
böcker. Kanske till och med snäppet mer för här finns en humoristisk distans som gör allt
osannlikt oerhört tilltalande och som gör att man sväljer det.
Ellibs E-bokhandel - E-bok: Lotus blues - Författare: Ohlsson, Kristina - Pris: 17,00€
Köp 'Lotus blues' bok nu.
24 aug 2015 . Oj,oj,oj vad jag gillade Lotus Blues. En av de bästa deckare jag läst/lyssnat på
länge. Vet inte om jag dras till manliga,egoistiska och självupptagna karaktärer för jag brukar
gilla böcker som minst har en sådan och i Lotus Blues hittar vi Martin Benner. Tycker han har
något speciellt och han är intressant att.
8 jul 2016 . Lotus blues - Kristina Ohlsson. Boken var raffinerande och helt fullspäckad med
innehåll, kanske mer än vad fyra "vanliga" deckare kan uppbåda tillsammans; det var
maffiabossar, trafficking, ett stort antal mord, katt- och råtta-lekar, triangeldrama,"en kamp
mot tiden", korrupta poliser, hemlighetsmakeri,.
16 mar 2015 . 2015, Pocket. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Lotus
blues hos oss!
12 dec 2015 . Lotus Blues och framförallt huvudkaraktären Martin Benner skiljer sig från
hennes andra serie. Vilken bok, jag var fast på en gång och gillade verkligen upplägget. Är
riktigt imponerad av hennes skrivsätt då den är så annorlunda från hennes tidigare böcker.
Lotus Blues är grabbigare/manligare skriven, det.
Lotus blues# ljud !?!ladda ned Lotus blues# pdf ipad Ladda ner bok: . Ladda ner boken Lotus
Blues gratis, kan du klicka på följande länk:: … Lotus Blues . Find And Download Book Free.
… (free . Hjelp, hvor er landet mitt? Booking..[]..: Gjestgiveri Espaço Blue Lotus , Alto
Paraíso de Goiás . Espaço Blue Lotus, Alto.
E-ljudbok:Lotus blues:2014 · E-bok:Lotus blues:2014. Antal reservationer: 0. Var finns titeln?
Innehållsbeskrivning. Den första av två planerade böcker. En dag kommer en desperat man till
advokat Martin Benners kontor. Mannens syster erkände fem mord innan hon begick
självmord. Nu vill brodern ge henne upprättelse.
Lotus blues [Ljudupptagning] : en Martin Benner-deckare. Cover. Author: Ohlsson, Kristina.
Publication year: 2014. Language: Swedish. Shelf mark: Hc/CD-Bok. Media class: Talking
book - CD. Publisher: Stockholm : Piratförlaget, cop. 2014. Notes: Ljudbok (CD-A). Inläst ur:
Stockholm : Piratförlaget, 2014. Innehåller bara.
I ett regnigt Stockholm stiftar vi bekantskap med Martin Benner, en förmögen advokat som
lever ett gott liv. Fram tills den dag en desperat man kommer in på hans kontor och kräver att
Benner ska hjälpa honom att rentvå hans syster. Systern har erkänt fem mord och är dessutom
död. Trots att han inte vill så kan Benner inte.
120239. Lotus blues [Elektronisk resurs] : [en Martin Benner-deckare]. Omslagsbild. Av:
Ohlsson, Kristina. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Hylla: Hc/DR. Medietyp: E-bok. Genre:
Deckare Skönlitteratur Romaner. Kategori: Skönlitteratur. Anmärkning: E-bok. Markerad
betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. Inne: 0.
15 okt 2014 . Lotus blues - en hårdkokt deckare. Så säljer Piratförlaget in Kristina Ohlssons
nya serie om Martin Benner vars första del just kommit. Det är bra av förlaget att påminna alla

läsare som älskar Fredrika och Alex att det här är något nytt. Martin är en ung advokat som
bor i Stockholm, han lever för sitt yrke och.
Lotus blues : [en Martin Benner-deckare]. Kansikuva. Tekijä: Ohlsson, Kristina, 1979-. Kieli:
ruotsi. Aineistolaji: Kirja. Painos: Originalupplaga 2014. Genre: Deckare Skönlitteratur
Romaner. ISBN: 91-642-0437-5 978-91-642-0437-0 978-91-7579-092-3 91-7579-092-0 978-91642-0451-6 91-642-0451-0. Kuvaus: Den första.
18 apr 2015 . Jag har läst fyra av Kristina Ohlssons böcker om Fredrika Bergman och
verkligen uppskattat dem. När jag såg att hon gett ut Lotus blues, som är en ny serie, så tänkte
jag ändå först inte läsa den. Varför kommer jag inte alls ihåg. Sedan började alla ösa lovord
över den och när då sambon sa att han skulle.
kristina ohlsson - lotus blues. Thursday 11 August 2016. originaltitel: -; förlag: Pocketförlaget;
serie: Martin Benner-deckare #1; antal sidor: 434. Handling: "Dagen då all går åt helvete regnar
det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster
behöver hjälp. Det är bara det att systern.
Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners
kontor och berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att systern är död. Innan hon
tog sitt liv erkände hon fem mord. I tidningarna kallades hon seriemördare och gavs namnet
Sara Texas. Nu vill brodern ge henne.
Förlag, Piratförlaget. Genre, Deckare, thrillers och spänning. Format, Ljudbok (CD). Språk,
Svenska. Vikt, 250 gr. Utgiven, 2014-09-24. SAB, Hc. ISBN, 9789164222671. Köp på
AdlibrisKöp på Bokus. Välj kategori. Välj kategori. Välj kategori, Agenter (5) · Agenter (15) ·
Bibliotek (43) · Böcker (386) · Bokhandel (249) · Bokpuls.
25 apr 2015 . Förra året tog Kristina Ohlsson paus från sin serie om juristen Fredrika Bergman,
kriminalkommissarien Alex Recht, Säpochefen Eden Lundell och de andra. I stället
presenterade hon advokaten Martin Benner i thrillern Lotus Blues. Nu tar uppföljaren Mios
Blues (Piratförlaget) över där föregångaren slutar.
1 dec 2017 . Lotus Blues Kristina Ohlsson txt download. DOWNLOAD EBOOK PDF EPUB
Kristina Ohlsson - Lotus Blues CLICK HERE TO DOWNLOAD ebook Lotus Blues by
Kristina Ohlsson pdf epub mobi kindle azw doc djvu format for PC / Tablet / Mobile / Ipad /
Android.
Mios Blues av Kristina Ohlsson. En fortsättning på Lotus Blues. Martin Benner ska försöka
hitta Mio, Sara Tells son som försvann när hon tog livet av sig. Martin Benner har blivit hotad
att hans dotter Belle kan än en gång bli kidnappad om han inte letar efter Mio. Polisen
försöker med näbbar och klor sätta dit Martin för mord.
16 dec 2014 . Lotus blues är den första av två böcker om Martin Benner – uppföljaren
kommer i april. Därför får den som läst de tidigare böckerna räkna med att detta är något helt
annat. Martin Benner är en ganska arrogant och självsäker person. Hans egen vilja är lag och
han är inte särskilt lyhörd för sin omgivning.
ISBN: 9789175790923; Titel: Lotus blues; Författare: Kristina Ohlsson; Förlag: Pocketförlaget;
Utgivningsdatum: 20150316; Omfång: 434 sidor; Bandtyp: Pocket; Mått: 110 x 180 mm
Ryggbredd 27 mm; Vikt: 242 g; Språk: Svenska; Baksidestext: Lotus blues är en hårdkokt
thriller och den första delen i en serie om två.
11 nov 2014 . Bekvämlighet och spänning kombineras för en bred, trygghetssökande läsekrets.
Lisa Ahlqvist har läst Lotus blues av Kristina Ohlsson. Om de är levande eller.
5 nov 2016 . Lotus Blues Kristina Ohlsson. Kristina Ohlsson, Lotus Blues Handling: Dagen då
allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och
berättar att hans syster behöver hjälp. Det är bara det att systern är död. Innan hon tog sitt liv
erkände hon fem mord. I tidningarna.

23 mar 2016 . Jag älskar Kristina Ohlssons böcker. Jag längtar sjukt mycket till i höst när
”Syndafloder” utkommer, den sjätte delen om Alex Recht och Fredrika Bergman. Jag
sträckläste också ”Lotus blues” och ”Mios blues” som var fantastiska. Men när jag läst 89 sidor
av Kristina Ohlssons debut inom skräckgenren,.
Lotus blues. D. 2. av Kristina Ohlsson, 1979- (Bok) 2015, Svenska, För vuxna, Skönlitteratur.
Den första av två planerade böcker. En dag kommer en desperat man till advokat Martin
Benners kontor. Mannens syster erkände fem mord innan hon begick självmord. Nu vill
brodern ge henne upprättelse och återfinna hennes.
7 nov 2017 . Säljer två pocketböcker "Lotus Blues"och "Mios Blues" skrivna av Kristina
Ohlsson. Böckerna är bok ett och tv.
24 sep 2017 . Lotus Blues Bokomslag Titel: Lotus Blues Serie: Martin Benner-deckare.
Författare: Kristina Ohlsson Genre: Thriller Förlag: Pocketförlaget Publiceringsdatum: 201503. Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin
Benners kontor och berättar att hans syster behöver.
Lotus blues. D.1 / Kristina Ohlsson. Omslagsbild. Av: Ohlsson, Kristina 1979-. Utgivningsår:
2015. Språk: Svenska. Hylla: Hc STOR STIL. Medietyp: Bok. Förlag: BTJ, i samarbete med
Piratförlaget. ISBN: 9789175411996. Omfång: 311 s. Inne: 1. Totalt antal lån: 7. Reservationer:
0. Logga in för att reservera titeln.
24 jan 2015 . Omslag till Lotus blues Av Kristina Ohlsson Piratförlaget, 2014. ISBN 978-91642-0437-0, inbunden, 435 sidor. En nutida svensk variant på den hårdkokta amerikanska
deckaren. Kanske inte det man mest trodde att Kristina Ohlsson skulle välja när hon bytte
huvudperson efter de tidigare hyllade böckerna.
15 apr 2015 . Kristina Ohlsson: Mios blues. Piratförlaget. Varje gång jag läser något av Kristina
Ohlsson tänker jag på radiointervjun där hon sa att hon vill erbjuda mycket pang för pengarna
i sina deckare. Det gör hon även i thrillern Mios blues, som tar vid där Lotus blues slutar. I
Lotus blues får advokaten Martin Benner.
Lotus blues av Kristina Ohlsson. Dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man
kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att hans syster behöver hjälp. Det är
bara det att systern är död. Innan hon tog sitt liv erkände hon fem mord. I tidningarna kallades
hon seriemördare och gavs namnet Sara.
Ohlsson, Kristina, 1979- (författare); [Lotus blues. Finska]; Lotus blues / Kristina Ohlsson ;
suomentaneet Antti Autio ja Pekka Marjamäki; 2016; Bok. 14 bibliotek. 5. Omslag. Ohlsson,
Kristina, 1979- (författare); [Lotus blues. Norska]; Lotus blues / Kristina Ohlsson ; oversatt fra
svensk av Inge Ulrik Gundersen; 2015; Bok.
17 jan 2015 . Lotus Blues av Kristian Ohlsson. Martin Benner är advokat. Han har en egen liten
firma tillsammans med Lucy, han kanske flickvän och det går bra för honom i livet. Han har
pengar och han har dottern Belle. Men en dag kommer det in en ny klient på kontoret. En
klient som ber honom rentvå Sara Texas.
8 dec 2015 . . far är en mytomspunnen skräckfilmsregissör, vars filmer förbjudits och han
själv och alla skådespelare lever gömda för omvärlden. Det som gör Nattfilm så speciell är
delvis det skenbart dokumentära: Här finns verklighetstrogna tidningsartiklar, foton och
webbsidor som handlar om Cordova. Lotus blues.
Lotus blues. 2 böcker. DEL 1. Lotus Blues. Kristina Ohlsson · DEL 2. Mios blues. Kristina
Ohlsson · I vår bokhylla · Sök · Presentkort · Rabattkod · Kontakt · Hjälp · Om oss · Jobb ·
App StoreGoogle Play. Sverige. Allmänna villkor | Cookies. © BookBeat 2016, Stockholm
Sweden. BookBeat är en del av.
Jakten på sanningen ställer honom inför ett ohyggligt dilemma: Kan han rädda både Mio och
sig själv? Eller krävs ytterligare offer för att Martin Benner ska få ro? Mios blues tar vid där

den dramatiska thrillern Lotus blues slutade. Format: Inbunden; Recensionsdag: 2015-04-15;
ISBN: 978-91-642-0448-6; Sidor: Ca 430.
På denna sida kan du läsa smakprov och köpa alla e-böcker från Lotus blues. Läs dina eböcker i våra appar för iPad, iPhone & Android, eller på din Kindle. Inte helt säker på att du
vill köpa en bok än? Lägg då till den i din önskelista på Bokon!
20 feb 2015 . ”Det var Bobby som förde ovädret med sig. Regn är i och för sig inget ovanligt i
Stockholm. Men jag minns bestämt att innan Bobby kom in i mitt liv, då hade vi sol.” Så
börjar Kristina Ohlsson bok Lotus Blues. I och med den här boken byter Ohlsson genre lite
och väljer att flirta med den hårtkokta.
9 dec 2015 . Titel: Lotus Blues. Författare: Kristina Ohlsson. Antal sidor: 435 (Pocket). ISBN:
97891 757 90923. Publiceringsår: 2015 (Original: 2014). Serie: Martin Brenner #1. Originaltitel:
-. Första mening: "Den här historien, den jag ska berätta." Handling: En dag kommer en
desperat man in till advokat Martin Brenners.
Lotus blues av Ohlsson, Kristina: rasande underhållande läsning i en tillbakalutad, småironisk,
hårdkokt stil och jag blir lika totalcharmad som jag blivit av Ohlssons tidigare böcker.
Skånska DagbladetIntrigen, språket, spänningen och de rika persongallerierna. Allt stämmer så
väl. Östgöta Correspondenten en thriller i full.
Uppföljaren till Lotus blues är här! Skrivet den : 2 Apr 2015. Vad hände egentligen på Mios
dagis den där sista dagen? Mot sin vilja har Martin Benner dragits in i jakten på den försvunne
fyraåringen. Så länge barnet är borta, kommer inte den hänsynslösa maffiaorganisationen att
lämna honom i fred. Desperat följer Martin.
16 apr 2015 . Nu kommer fortsättningen på Kristina Ohlssons hårdkokta thriller Lotus blues
från 2014. Mios blues tar vid där förra boken slutar och inleds med en kort sammanfattning.
8 jun 2015 . Ciao! Nu kommer sista recensionen på ett tag. Snart blir det bakning för hela
slanten… Recension nummer 15… Lotus Blues Författare: Kristina Ohlsson. Dagen då allt går
åt helvete regnar det. En desperat man kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar
att hans syster behöver hjälp.
7 jun 2015 . Kristina Ohlsson: Lotus blues & Mios blues - Bokomdömen. Lotus blues. Mios
blues. Av Kristina Ohlsson. Piratförlaget 2014 & 2015. ISBN 9789164204370, Inbunden, 435
sidor. ISBN 9789164204486, Inbunden, 390 sidor. Jag väljer att skriva omdömen om dess
både böcker samtidigt eftersom de i alla.
Lotus blues : [en Martin Benner-deckare] / Kristina Ohlsson. Omslagsbild. Av: Ohlsson,
Kristina 1979-. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. ISBN: 978-91-642-0437-0.
Anmärkning: Undertitel från omslag. Originalupplaga 2014. Omfång: 434 s. ; 22 cm. Markerad
betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna.
15 okt 2014 . Först kände jag en viss saknad när jag fick Kristina Ohlssons nya deckare Lotus
Blues i min hand. Fredrika Bergman och Alex Recht skulle inte dyka upp fler gånger. I stället
introduceras Martin Benner, en advokat och ofrivillig pappa, eller vårdnadshavare är mer
korrekt, till fyraåriga Belle, som är dotter till.
Ja eller just nu ligger sakerna på sängen men ska precis slänga på mig shortsen över bikinin
med en t-shirt till och dra ner till poolen. Bara tre dagar kvar här så tänker njuta till max. Med
mig ner har jag min ljudbok ”Lotus Blues” som är riktigt spännande (jag föredrar egentligen
att läsa men på semestern är en ljudbok.
15 okt 2014 . Kristina Ohlsson. Är en författare som verkligen vågar experimentera med sitt
skrivande vilket är väldigt tacksamt när man är lite trött på deckarserier som är formade på
samma sätt bok efter bok. Jag gillade hennes serie om Fredrika Bergman och Alex Recht. Fem
böcker blev det. Askungar, Tusenskönor.
Kristina Ohlsson. Lotus Blues. Piratförlaget. På bokomslaget presenteras Kristina Ohlsson som

en av Sveriges mest framgångsrika författare. Det är sant. Men man kan mäta framgångsrika
författare på många olika sätt; mest sålda böcker, mest intjänade pengar, flest träffar på
Google. Hur det förhåller sig med det för Kristina.
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