
Final för Varg Gyllanders populära ljudboksserie CSI Stockholm
Nu släpps den sista delen i deckarförfattaren Varg Gyllanders ljudboksserie som går under namnet ”CSI Stockholm”. Precis som
tidigare är det skådespelaren Eva Röse som svarat för inläsningen. I Min är hämnden, som också är den sista om
kriminalteknikerna Holtz och Levin, försvinner plötsligt dottern till en välkänd politiker – och nu gäller det att hitta flickan innan
det är för sent.

 

Vid ett besök på Skansen i Stockholm försvinner den rikskände och omstridde politikern Sanfrid Aronssons nioåriga dotter Irina. Ena
ögonblicket är hon där, i nästa är hon borta; till synes uppslukad av den regntunga hösteftermiddagen.

Samtidigt driver Jerzy Mrowka sedan många år tillbaka en alltmer desperat jakt på pedofiler. Kan Irina ha fallit offer för någon av männen på
Jerzys svarta lista? Det finns flera tecken som tyder på att Irinas mor Natasja, som nyligen förlorat en vårdnadstvist om dottern, kan vara
inblandad i försvinnandet. Problemet är bara att Natasja sedan en vecka tillbaka sitter i fängelse i väntan på att utvisas till Tjetjenien.

Det visar sig snart att någon är beredd att gå mycket långt för att förhindra kriminaltekniker Pia Levin och hennes kollegor att förhöra Natasja
innan planet lyfter från Sverige.

Den femte och avslutande boken om Pia Levin och Ulf Holtz är en tät och nervkittlande thriller där utredningen gång på gång tar nya och
oväntade vändningar, alltmedan klockan obevekligt tickar för en nioårig flickas liv.

I och med utgivningen av Min är hämnden är en serie böcker av Varg Gyllander alltså till ända. Men lugn, det finns fler böcker av den populäre
deckarförfattaren, även känd som presschef vid Stockholmspolisen.

Efter de fem böckerna om Holtz och Levin har Gyllander påbörjat en ny serie romaner. Det var i och med att han år 2015 släppte STHLM:
Inferno, där han introducerade flera nya spännande karaktärer, samtidigt som han skruvade upp tempot ännu mera i riktning mot den
katastrof som hotar vår huvudstad i boken.

Utkommer 5 april.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 47 46susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


