
Varg Gyllanders fjärde deckare släpps som ljudbok – inläst av Eva Röse
Det är dags för fjärde delen i Varg Gyllanders ljudboksserie ”CSI Stockholm”, som vanligt inläst av skådespelaren Eva Röse. I
Ingen jord den andra lik stöter kriminalteknikerparet Holtz och Levin på ett skelett som visar sig vara en kvinna som bragts om
livet under mystiska omständigheter. 

 

 

 

Skelettet är alldeles för ungt för att höra hemma i en vikingagrav, konstaterar kriminaltekniker Ulf Holtz när han kallas till en utgrävning för att
undersöka ett oväntat fynd. Den rostbruna skallen med de jämna, vita tänderna ger inte ifrån sig några svar. Hur har en kvinna som dog för
knappt femtio år sedan hamnat där? Och varför ligger de vittrande skelettdelarna utspridda som de gör? 

I den fjärde boken om kriminalteknikerna Ulf Holtz och Pia Levin ger sig Holtz ut på en inre resa för att hitta tillbaka till sin dotter och till sitt eget
liv, och finna svaret på gåtan med kvinnan i gropen. Det blir en resa i tiden men också en balansakt på gränsen till det tillåtna, då det innersta
av människans arvsanlag blottläggs med hjälp av ny teknik. 

”Varg Gyllander har en unik insyn i de egna korridorerna – och hans brott och huvudpersoner känns högst verkliga”, skrev tidningen Metro om
Ingen jord den andra lik när boken gavs ut 2012.

Här är fler recensioner av boken:

”Varg Gyllanders bakgrund som pressekreterare hos Rikskriminalpolisen och före detta kriminalreporter märks i boken genom de detaljer ur
polisarbetet som träder fram.”(Kulturmagazinet)

”Varg målar upp intressanta karaktärer och har definitivt förmågan att förmedla sina kunskaper om polisarbetet på ett lättillgängligt sätt,
blandat med det personliga i samspelet mellan far och dotter eller chef och underlydande och med miljöskildringar som gör att man känner sig
hemma på en husbåt eller i den vikingaby som förekommer i handlingen. Vi ser fram emot seriens femte del, som förstås redan är under
arbete.” (DAST)

Nästa och sista bok i serien ”CSI Stockholm” är Min är hämnden och utkommer den 5 april.

Utkommer 5 februari.

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.


