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Spel över dödlinje Arne Stigson Hent PDF Det är seriefinal i fotboll på Fagerås idrottsplats. 15 000 åskådare
har tagit plats för att se hemmalaget spela mot Göteborg. Stämningen är spänd, och publiken hejar för fullt på
lagets stjärna "Viking" Hansson. Han är just på väg att göra mål på nytt när han plötsligt faller ned på
gräsmattan och blir liggande. Förvirring bryter ut bland de samlade och matchen bryts. Arenan går från att
vara sprängfylld med ljud och hejarop till att falla ner i spöklik tystnad. Publiken har rest sig från sina platser
men "Viking" ligger kvar på marken, livlös. Han har blivit skjuten till döds. Men vem kan ha mördat
matchens stjärna utan att ha blivit upptäckt av de tusentals åskådarna?
Arne Stigson (1918-2002) var pseudonym för Arne Malmberg. Han var en svensk journalist och författare.
"Spel över dödlinje" är hans första detektivroman.
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