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Hello Dolly Christer Nygren Hent PDF Svarttaxiföraren Max Danielsson fascineras så till den grad av sin
granne Sara Danielson att han börjar smygtitta på henne med kikare genom sitt fönster. Intresset är dock inte

ömsesidigt och när de två slutligen träffas blir det mycket pinsamt. Sara har inlett en romans med
kriminalreportern Tommy Westfelt som snart utvecklar sig till en vådlig katt och råtta-lek, styrd av den
oberäknelige Max. Samtidigt utreder kriminalinspektör Arne Olander mordet på Max hyresvärd ...

Christer Nygren, född 1956 i Sundsvall, är journalist och författare. Han har bland annat arbetat på Dagbladet
och Sundsvalls Tidning. Under 1980- och 1990-talet skrev han åtta hårdkokta deckare som skildrar ett

sönderfallande samhälle.

"Nygren är den svensk som bäst behärskar den hårdkokta genren."
– Sydsvenskan

"Christer Nygren är numera den bäste thrillerförfattaren i Sverige. Ingen skriver lika tuffa deckare och med
sådan frenesi att man som läsare har ett val – att läsa vidare ..."

– Örnsköldsviks Allehanda
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