
Stjerner i HORSENS 
S.J. BOLTON 

S.J. Bolton gæster Horsens i forbindelse med Krimimessen 
2012. Der er mulighed for at interviewe S.J. Bolton både lørdag 
d. 24. og søndag d. 25. marts.. Boltons fjerde roman Rødt lys 
stop udkommer, op til krimimessen, d. 22 marts 2012. Bolton 
optræder på messen lørdag d. 24 marts hhv. kl. 11:00 og kl. 
15:40. Kontakt venligst Jesper Rossing på 
jesper@audioteket.dk for bookning af interview. 

Sharon J. Bolton er født og opvokset i Lancashire i det 
nordvestlige England. Hun begyndte sin karriere inden for 
marketing og PR, tog en MBA-eksamen undervejs og endte med 
at have en overordnet stilling i London finansmiljø. Hun flyttede 
fra byen for at koncentrere sig om sin familie og for at skrive. 
Hun har tidligere udgivet to anmelderroste romaner, Offer,  
Slangehuset, og senest Blodhøst som alle er udkommet 
på dansk hos Mrs. Robinson. Læs mere om forfatteren på 
www.sjbolton.com 
 

Pressen skrev bl.a. 

"Mesterlig grusomhed. Få krimiforfattere kan kombinere et 
rigtig godt plot, et sprudlende billedsprog og en nerve i 
fortællingen, der får mig til at ligge helt yderst på sofaen, ude af 
stand til at slippe bogen igen, før sidste side er vendt. Det kan 
S.J. Bolton i denne grusomme krimi..." 5 stjerner i Fyens 
Stiftstidende 

"Bolton har i dén grad taget på at fremmane en rislen ned ad 
rygraden, og selve opklaringen, hvor det paranormale viger for 
det psykopatiske, er mindst lige så gåsehuds-fremkaldende. Et 
koldt gys til en varm dag." Weekendavisen 

"Krimiagtig gyser tilsat romantik, engelsk landsbycharme, 
overnaturlige fænomener og psykopatiske træk, sådan kan den 
velskrevne og underholdende Blodhøst 
karakteriseres."  Lektørudtalelse 

"Blodhøst er en virkelig spændende bog, og sproget er så godt 
og indlevende, at det nogle steder bliver lidt uhyggeligt. Jeg var 
vild med at læse den, den er original og velskreven, og de knap 
500 sider er lynhurtigt læst. Und dig selv denne læseoplevelse!" 
Bogblogger 
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