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Våldets triumf Karl Arne Blom Hent PDF En våldsvåg sveper fram över den idylliska och hittills fridfulla
staden Lund. En serie oförklarliga och brutala övergrepp överrumplar polisen och de blir snart själva brickor i

ett grymt spel på liv och död.

Det är en ungdomsliga som härjar. Ett gäng av totalt känslokalla tonåringar, rotlösa och missanpassade i
tillvaron. De är inte kända hos polisen, som varken hittar ledtrådar eller motiv. De kan bara maktlöst se på hur

våldet trappas upp.

"Blom har med några få böcker skaffat sig en av de starkaste positionerna inom vår unga kriminallitteratur."

– Aftonbladet

K (Karl) Arne Blom föddes den 22 januari 1946 och uppväxt i Nässjö i Småland. Han är en svensk författare,
översättare och ledamot i Skånska Deckarsällskapet och Svenska Deckarakademin.

Blom är mest känd för sina deckare men har även skrivit ett flertal böcker om skånsk och särskilt lundensisk
historia.
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