Flygplanet - En thriller
”Vi förfogar över ett nytt vapen. En enda raket kan stoppa en stor
armé om den exploderar på rätt plats. Ofta är det så, åtminstone i
Afrika, att all djävulskap orsakas av en enda despot, som sitter i
lugn och ro långt bakom fronten. Men han är inte säker från oss.”
Det nya vapnet var ett märkligt flygplan som byggdes i hemlighet i
Kenyas djungel. Och målet för det första anfallet var en av världens
mest blodbesudlade tyranner: Idi Amin i Uganda.
Beställs från Ylva Wallström ylva.wallstrom@vomb.se
Pris SEK 60:- + porto.

Tord Wallstrom: Coolboy – An Irish Crime Story
Austin Macauley Publishers, London.
With the suspense of The Field and the pathos of Filomena, comes
Coolboy from the Swedish author, Tord Wallstrom. Set in the highpressured world of horse racing and industry, Coolboy unravels the
complicated scenario behind a historic murder.
What secrets are still hidden behind the taciturn faces and farming
gates of this small village? And now, will past dynamics lead to new
murders? Wallstrom’s keen observations gleaned from his time in
the Irish Republic bring an unexpected authenticity and sense of
drama in his newest work.
And Coolboy will have you guessing the truth until the very last
sentence.
Order from:
https://www.amazon.co.uk/Coolboy-Tord-Wallstrom/dp/1785544373
or from
http://www.austinmacauley.com/book/coolboy
North America:
https://www.amazon.com/Coolboy-TordWallstrom/dp/1785544373/ref=tmm_pap_swatch_0?
_encoding=UTF8&qid=1473789145&sr=8-2

Följande tryckta böcker av C-J Charpentier, alla utgivna av Läs en bok, kan köpas direkt från författaren för
enhetspriset hundra kronor styck - inklusive moms och inrikes porto.
Du kan antingen beställa via e-post och mot faktura under adress cj@les-charpentier.ch eller
förskottsbetala till bankgiro (Handelsbanken) 808 - 1879.
Kontohavare: C-J Charpentier Litterär Verksamhet
Skulle någon titel vara slutsåld meddelar vi detta omedelbart!
• Två pennor ‒ i Falladas och Isherwoods fotspår (utvidgad upplaga 2016)
• Widebum, widebum
• Manometer
• Mullah Omars Flykt
• Berlin Schivelbein
• Lenin är en skruvkork
• Rekonstruktionen av en roman
• Jakten på Harry Lime (utvidgad upplaga)
• Berlin ‒ Stalins öra

