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Missionären Michael Swidén Hent PDF Under sin krigstjänst i Mellanöstern skadas en soldat allvarligt och
skickas tillbaka hem till Göteborg där han bara finner lindring i en flaska. När hans gamla plutonchef

kontaktar honom med ett erbjudande om att utföra ett uppdrag i USA:s tjänst för 10 miljoner dollar tackar han
genast ja.

Missionären är den ruskigt spännande tredje delen i en trilogi om seriemördare, och polisen Per Karlsson som
jagar dem tillsammans med RKMS, rikspolisens seriemordsgrupp.

Michael Swidén är en svensk författare och IT-tekniker bosatt Halmstad. I maj 2015 blev han av med sitt
jobb, och började skriva parallellt med sökandet efter en ny arbetsplats. Resultatet blev en ruggigt spännande

trilogi om seriemördare.

Trilogin om kriminalkommissarie Per Karlsson är en serie av tre olidligt spännande romaner som var och en
handlar om en av de vanligaste typerna av seriemördare som finns idag. Men också om de poliser som jagar

dem, rikspolisens seriemordsgrupp RKMS.
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