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Knaldroman Bodo Kirchhoff Hent PDF Forlaget skriver: En lejemorder havner på et rigtigt skråplan - på
bogmessen i Frankfurt. Han myrder den forkerte mand men forelsker sig til gengæld i den rigtige kvinde.

Willem Hold vender efter ti år tilbage til Tyskland - han kender ikke sit offer. Ved siden af ham i flyet sidder
Lou Schultz - hun er i slutningen af tyverne forbandet smuk og i udtalt grad en kvinde der gør det for penge.

Som i alle ægte knaldromaner er hovedingredienserne i denne morsomme og hæsblæsende gangsterroman:
sex og forbrydelse kærlighed og forræderi hævn og had mord og skyld roman perversion og sadisme. Bodo

Kirchhoffs Knaldroman er uden tvivl de sidste års mest
læste tyske roman. Der er højt humør og veloplagt leg med genrens klicheer i denne glitrende hyldest til

30´ernes og 40´ernes amerikanske gangster- og pulphistorier.
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