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Snedtändning är berättelsen om privatdetektiven och före detta bankrånaren Kirre. Hur han i Malmö och
Köpenhamn konfronterar yrkesmördare, motorcykelgäng och karnklangare i jakt på en försvunnen flicka. Hur
han själv blir villebråd och bara hans vänskap med yrkesmördaren Dennis och den urspårade polisen Finn
lyckas hålla sig vid liv. En roman som uppskattas både av kritikerna och läsarna.
" ... Spänningen hålls oavbrutet på topp... en hårdkokt, väskriven kriminalroman" Ove G. Svensson
Bibliotekstjänst "Ett mycket snabbt tempo med våldsamma händelser som avlöser varandra och håller en hög
spänningsnivå. Personbeskrivningarna är väl genomarbetade och intressanta utan att bli överpretentiösa.
Miljöskildringen är utmärkt och skapar stämningar som ledeer tankarna till de klassiska amerikanska
deckarförfattarna . . . Mycket god underhållning. Göran Antonsson Biblioteksrevy
Med risk för snedtändning. Vi delar en passion för litteratur, Kommunalrådet och jag.
Snedtändning är berättelsen om privatdetektiven och före detta bankrånaren Kirre. Trä används normalt till
klubbor, påkar och stavar. När en gäri får snedtändning och du svarar med det här. Det kan även betyda att
han (om man har otur) får en form av “snedtändning” och att hela upplevelsen blir 100 gånger värre än vad
den redan var. I den självbiografiska och självkritiska småskriften En opieätares bekännelser (augusti 2012)

skriver jag: 'Jag måste erkänna en annan sak. Snedtripp, även kallat snedtändning, är ett begrepp som i dagligt
tal används då någon brukat psykedeliska droger, hallucinogener eller andra droger och något gått fel.
#Leksandsif. kand. Liked. Smith Magenis syndrom (SMS) är en ovanlig diagnos som 18-19 personer i
Sverige har.
' Den före detta nöjeskrönikören, numera adlad till ledarkrönikör, Fredrik Virtanen, förstår inte så mycket om
politik, mer än att han känner sig som en socialdemokrat och dessutom känner att han är emot
Sverigedemokraterna. Thanks. Givetvis TP> planerat i detalj. #Leksandsif. Hundratioprocentig
snedtändning. Jag går dit och trycker på knappen märkt 'Öppna'.

