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Professor Vidar Malmberg dör hastigt i en hjärtinfarkt och Västgöta universitets rektor Emma Lundgren måste
skynda sig hem från Rom. Vidars vänner i kyrkokören där även Emma ingår bestämmer sig för att sjunga på
begrav-ningen. Men snart hittas ännu ett lik, och alla begrav-ningsgästerna blir misstänkta, inte minst Emma
Lundgren själv. Den i Skövde bosatta Kristina Appelqvist arbetade tidigare med press- och informationsfrågor
på högskolan i Skövde, bland annat som kommunikationschef och presschef, men är numera frilansskribent,
kommunikationskonsult och författare.
Bokdebuten kom hösten 2009 med deckaren Den svarta löparen som snabbt hittade fram till många läsare.
Den som törstar är Kristina Appelqvists uppföljare till succén Den svarta löparen. » Och den som törstar, han
komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet. 22 MB 046_Den_som_torstar. 20 MB
031_Den_som_torstar. Du som … Handling: Professor Vidar Malmberg dör hastigt i en hjärtinfarkt och
Västgöta universitets rektor Emma Lundgren måste skynda sig hem från sin semester i Rom. LibraryThing is
a cataloging and social networking site for booklovers. E-bok, 2012. 167285. Återigen står småstadslivet i
Skövde och Västgöta universitet i centrum.
23 MB 057_Den_som_torstar. Nu har Kristina Apelqvist kommit ut med ännu en bok 'den som törstar'

Hoppas att den är lika bra som den första. Samma dag som begravningen görs en makaber upptäckt. 96 MB
Den svarta löparen är en pusseldeckare som utspelar sig i Skövde och Varnhem med omnejd och den är också
första delen i en serie.
Den tatuerade cirkeln - Svensk. Den som törstar är Kristina Appelqvists uppföljare till succén Den svarta
löparen. Återigen står småstadslivet i Skövde och Västgöta universitet i centrum. 98 MB
013_Den_som_torstar. E-bok, 2012. Fraktfritt över 99 kr Vi har miljontals böcker, hitta din nästa
läsupplevelse idag. Den som törstar. 'Den som törstar' är den andra boken i en planerad serie med
Kriminalkommisarie Filip Alexandersson. Tillfälligt slut. Den som törstar - Svensk.

