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SVENSK KVALITETSKRIMI NOMINERET
TIL ÅREST BEDSTE KRIMI
Vi er på Gotland. En ambulancehelipkopter flyver over Østersøen
med kriminalkommisær Fredrik Broman. Han er alvorligt tilskadekommet og ingen ved, om han vil overleve.
Tre uger tidligere er to mennesker fundet myrdede på en gård.
En kvinde, dræbt af er eneste hug. En mand, massakreret til
uigenkendelighed. Da de bliver fundet i deres ekslusive hus, har
de været døde i to dage.
Husets ejer, Arvid Traneus, er lige kommet hjem efter flere år i
Japan. Politiet regner med, at den døde mand er Arvid. Kvinden
ved hans side identificeres til at være hans kone.
Men da det viser sig, at den døde mand ikke er Arvid, men hans
fættter, tager efterforskningen en ny drejning. Og de mistænkte
forsvinder sporløst.
Håkan Östlundh’s bøger kan minde om Joyce Carol Oates.
Historier er baseret på intriger, men hans sans for detaljer gør
scenerne særdeles levende. Når du har sat dig ned for at læse
hans bøger, kan du ikke lægge dem fra dig igen og så snart du er
færdig, kan du ikke glemme dem, måske fordi løsningerne ikke
er simple og moralen ikke er så enkel, som du måske havde forestillet dig.
BLOD er fjerde roman. Han har skrevet 3 krimier
med Fredrik Broman som hovedperson.
Håkan Östlundh (1962) har studeret litteratur og arbejdet
om journalist. Han har ud over BLOD skrevet tre andre
krimier og en roman, tv-manuskripter og kriminal serien Höök
(også vist på dansk tv).
Somrene tilbringer Håkan Östlundh på Gotland og vintrene i
Stockholm. Han er gift og har tre sønner.
www.hakanostlundh.se
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“Håkan Östlundh er definitivt kongen
blandt krimidronningerne”.
- Gotlands Allehanda, 2008
“BLOD tilbyder et gribende familiedrama,
er meget velskrevet, viser med eftertryk
at denne forfatter efter fire bøger fortjerner stort respekt, fortjener at blive taget
dybt alvorligt, fortjener mange lovord og
mange læsere”.
- Svenske medier
“Häkan Östlundh har bog for bog etableret sig som en af de mest interessante
forfattere i genren”.
- Bo Lundin, Sydsvenskan

