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vårens pocketkalender!

januari
bokbussbibliotekarien är tillbaka!

mr dixon försvinner
Ian Sansom
Utgivning: 11 januari 2013 

februari
del tre i uppmärksammad deckarserie

den felande länken
Stefan Tegenfalk
Utgivning: 11 februari 2013 

mars
fjärde boken om ulf holtz och pia levin

ingen jord den andra lik
Varg Gyllander
Utgivning: 15 mars 2013

april
danmarks älskade deckardrottning

de bortglömda
Sara Blædel
Utgivning: 12 april 2013

Israel Armstrong är tillbaka! I 
Mr Dixon försvinner tar sig  den 
bortkomne bokbussbibliotika-
rien an ett mystiskt fall med en 
försvunnen varuhusägare och 
trollkarl.

Den felande länken är den dra-
matiska upplösningen på Te-
genfalks uppmärksammade 
deckartrilogi som inleddes med 
Vredens tid och Nirvanaprojek-
tet. 

Ett mystiskt kvinnolik har hit-
tats i en vikingagrav och Holtz 
försöker hitta tillbaka till sin 
dotter. Varg Gyllander arbetar 
till vardags  som pressekrete-
rare hos Rikskriminalpolisen.

Utsedd till årets bästa danska 
deckare i Expressen!
En skogshuggare hittar liket 
efter en kvinna, men vem är 
hon? De bortglömda är Sara 
Blædels nylansering i Sverige.

I januari inleder vi med en brittisk mysterieroman med mycket humor och i juni avslutas pocketvåren med 
en stenhård psykopat. Under våren 2013 släpper Massolit Förlag en spännande pocketbok i månaden.

maj
del tre i uppmärksammad deckarserie

fällan
Unni Drougge
Utgivning: 17 maj 2013 

återvändaren
Dan Buthler & Dag Öhrlund
Utgivning: 7 juni 2013 

Sveriges populäraste modeblog-
gerska har fått ansiktet förstört 
efter en misslyckad skönhetsbe-
handling. Fällan är tredje och 
fristående boken om populära 
skandaljournalisten Berit Hård.

juni
psykopaten silfverbielke återvänder

Efter att ha levt under falsk 
identitet i Florida beslutar Silf-
verbielke sig för att återvända 
till Stockholm. Han skapar en 
djävulsk plan som ska genom-
föras till varje pris..

Ett mystiskt kvinnolik hittas i 
en vikingagrav. Skelettet visar 
dock att hon dog för knappt 50 
år sedan. Hur går det ihop?
    Varg Gyllander är presschef 
på Stockholmspolisen.

Efter att ha levt under falsk 
identitet i Florida beslutar Silf-
verbielke sig för att återvända till 
Stockholm. Han skapar en djä-
vulsk plan som ska genomföras 
till varje pris ...

1 februari 2013

“Spot on SamhällSkritik” enligt Bokhora

cSi i Bokformat?


