
Varg Gyllanders tredje kriminalroman släpps som ljudbok inläst av Eva Röse
Nu kommer tredje delen i Varg Gyllanders romanserie ”CSI Stockholm”, som ges ut på nytt i form av ljudböcker inlästa av
skådespelaren Eva Röse. Det som vilar på botten fick fina recensioner när den populära boken om kriminalteknikerparet Holtz
och Levin publicerades för första gången 2011. 

 

 

”Varg Gyllander tar ett klassiskt grepp och placerar det i en nutid med alla resurser som dagens kriminaltekniker har. Och det blir riktigt bra”,
skrev Gefle Dagblad I sin recension av boken i maj 2011.

Andra recensenter var lika positiva.

”Varg Gyllander har tagit ett rejält kliv i sitt författarskap. Det är bara att gratulera både författare och läsare. Ingen som uppskattar en
omsorgsfullt uppbyggd och hela tiden fängslande polisroman bör missa Det som vilar på botten. Med den placerar sig Varg Gyllander
odiskutabelt bland de ledande svenska kriminalförfattarna”, skrev Sydsvenska Dagbladet.

”Varg Gyllander arbetar till vardags hos Rikskriminalpolisen och det märks att han har god kunskap om polisarbete”, skrev Amelia och syftade
på Varg Gyllanders bakgrund, då han numera är presschef vid Stockholmspolisen.

Det som vilar på botten inleds med att kriminalteknikern Ulf Holtz mitt i natten kallas ut till kryssningsfartyget M/S Vega som ligger och cirklar i
ett stormigt hav utan tillstånd att angöra land. En man har hittats död i fartygets omgjorda spa-avdelning och det är först oklart vilket lands
polis som ska leda utredningen. 

När den första förvirringen har lagt sig, börjar Holtz undersöka brottsplatsen och påbörjar snart en mordutredning. Kryssningsfartyget går
tillbaka till Stockholm där det blir liggande vid kajen medan Holtz försöker bringa klarhet i mordet.  

Samtidigt jobbar Pia Levin med en uppslitande utredning: en hel familj hittas död och utredarna misstänker att det rör sig om ett utvidgat
självmord där mamman har mördat sin familj och därefter tagit sitt eget liv.  

Levin börjar på egen hand utreda fallet trots ett kompakt motstånd. Utredningen blir plågsam för Levin som vägrar ge sig och hon går mot en
oundviklig kollaps. 

Nästa bok i serien ”CSI Stockholm” är Ingen jord den andra lik och utkommer den 5 februari 2018.

Utkommer 5 december.

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.


