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Kiss me, Tiger Monika Björk Hent PDF Den kvinnliga journalisten Felix Hall skickas till Mallorca för ett
reportage. Reportaget ska beröra hotellet Alcudia där pensionärer som tröttnat på det gråa vädret i Sverige har
kommit för att leva ett liv av lyx och värme. Men det står snart klart för Felix Hall att allt inte är som det ska
på hotellet, och att en skugga hänger över den soliga tillvaron. En man hittas en dag död i hotellets pool. Det
visar sig vara den otrevliga professor Seger-Söderhök, som gjort sig ovän med nästan alla av hotellets gäster

och anställda. Men vem har mördat honom? Felix Hall inleder en egen mordutredning för att hitta den
skyldige. Något som är enklare sagt än gjort när alla verkar ha sina egna skäl till att vilja se professorn död.

Monika Björk är en svensk författare och journalist. Hon var länge kulturreporter för radio. Hennes
författarskap är mångsidigt och sträcker sig från kriminalromaner och barnböcker till böcker om historia och

trädgårdar.

 

Den kvinnliga journalisten Felix Hall skickas till Mallorca för ett
reportage. Reportaget ska beröra hotellet Alcudia där pensionärer
som tröttnat på det gråa vädret i Sverige har kommit för att leva ett
liv av lyx och värme. Men det står snart klart för Felix Hall att allt
inte är som det ska på hotellet, och att en skugga hänger över den
soliga tillvaron. En man hittas en dag död i hotellets pool. Det visar
sig vara den otrevliga professor Seger-Söderhök, som gjort sig ovän
med nästan alla av hotellets gäster och anställda. Men vem har
mördat honom? Felix Hall inleder en egen mordutredning för att

hitta den skyldige. Något som är enklare sagt än gjort när alla verkar
ha sina egna skäl till att vilja se professorn död.

Monika Björk är en svensk författare och journalist. Hon var länge
kulturreporter för radio. Hennes författarskap är mångsidigt och
sträcker sig från kriminalromaner och barnböcker till böcker om

historia och trädgårdar.
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