
Varg Gyllanders andra deckare i nyutgåva – som ljudbok inläst av Eva Röse
Nu kommer Varg Gyllanders populära kriminalroman Bara betydelsefulla dör ut på nytt, inläst av välkända skådespelaren Eva
Röse. Boken utgör andra delen i en samlingsserie som går under namnet CSI Stockholm och är en storsatsning tillsammans
med Hoi Förlag. 

 

 

Första boken i serien, Somliga linor brister, släpptes i augusti och nu är det dags för nästa del i serien, som består av totalt fem delar.

– Det är kul och spännande att lanseras på nytt, säger Varg Gyllander, som utöver att vara kriminalförfattare även är känd som presschef vid
Stockholmspolisen.

Bara betydelsefulla dör fick ett fint mottagande när den kom ut i originalutgåva. Sydsvenska Dagbladet skrev bland annat: ”Bara betydelsefulla
dör är en kriminalroman som inte bara är fängslande utan också erbjuder utredningsteknisk realism och en tilltalande nyanserad
personskildring.” Dagens Nyheter skrev: ”Mycket Sverige-idag-känsla i den tätt sammanhållna intrigen, och skicklig miljöskildring.”

Boken är skrämmande aktuell även i dag och inleds med att en grupp unga män vandrar fram i korta, glansiga jackor genom förorten som en
gång om året förvandlas till skådeplats för den nynazistiska rörelsens viktigaste manifestation. Men i skogen väntar en man med ett uppdrag,
och innan kvällen är slut är en av nazisterna död.

Gyllanders återkommande huvudpersoner, de båda kriminalteknikerna Ulf Holtz och Pia Levin, dras in i en utredning med många lösa trådar.
Levin tvingas gräva i den döda nazistens förflutna och konfrontera otäcka familjehemligheter. Lösningen på gåtan ligger långt borta och
utredningen försvåras ytterligare när Holtz inleder en kärleksaffär som får honom att begå ett fatalt misstag.

Nästa bok i serien är Det som vilar på botten och utkommer den 5 december.

Utkommer 5 oktober.

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.


