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Hanne Wilhelmsen får oväntat besök av sin gamle 
kollega Billy T som är djupt bekymrad över sin son. 
Just då skakas de omgivande kvarteren av en explosion. 
En islamisk samlingslokal har sprängts och tjugotre 
människor mist livet.

Jihadister säger sig stå bakom och skräcken hos Oslos 
invånare ökar för varje vecka som går, utan att polisen 
kommer närmare gärningsmännen. De verkar helt 
enkelt inte existera, vare sig i verkligheten eller på nätet.

Hanne Wilhelmsen ser samband mellan dåtid och nutid 
– och insikterna skrämmer henne. Men de har bara sett 
början. Något ännu värre är på väg att hända.

Anne Holt är en av Skandinaviens mest kända och 
säljande kriminalförfattare. Sedan debuten med Blind 
gudinna har hon sålt över sju miljoner böcker världen 
över. Hon har mottagit en lång rad priser både i 
hemlandet och utomlands.

Två entusiastiska studenter vid Västgöta universitet tar 
initiativet till en amatörteatergrupp och annonserar efter 
skådespelare för att sätta upp Romeo och Julia.

I samma veva hittas Roy Pedersen, forskare vid universitet 
och en av Europas främsta experter på Shakespeare, 
brutalt dödad. Han har varit spårlöst försvunnen i åtta 
månader och nu startar en intensiv jakt på hans mördare.

När litteraturforskaren Helena Waller förstår att Pedersen 
letat efter ett okänt originalmanuskript av just Romeo 
och Julia ger hon sig i väg till Verona för att söka på egen 
hand. Morddramat tycks på ett egendomligt sätt hänga 
samman med den gamla kärlekssagan, fylld av både 
passion och ond bråd död.

Kristina Appelqvist är författare och kommunikations-
konsult. Smultron, bröllop och döden är tredje boken om 
Helena Waller vid Västgöta universitet i Skövde.
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ROSLUND & HELLSTRÖM – TRE MINUTER – 1  JUNI

Han infiltrerade grov organiserad brottslighet hela 
vägen in i fängelse. Han avslöjades innanför murarna, 
lämnades att dö. Han behövde tre sekunder för att 
överleva.

Tre år senare är Piet Hoffmann fortfarande på flykt med 
sin familj – hans älskade fru Zofia som han inte längre 
kan ljuga för, och sönerna Hugo och Rasmus.

Långt ifrån Sverige har han nu – på amerikanska 
polismyndighetens uppdrag – infiltrerat sig djupt 
in i kokainmaffians hjärta. Han ska, igen, möta 
kriminalkommissarie Ewert Grens. Men den här gången 
kämpar de på samma sida. Och skillnaden mellan liv 
och död är tre minuter.

Piet Hoffmann är tillbaka i en thriller i världsklass 
som rör sig mellan Sverige, USA och Colombia. Det 
är en fristående fortsättning på Tre sekunder och 
Roslund & Hellströms sjunde bok. Tre sekunder vann 
såväl Bästa svenska kriminalroman som International 
Dagger Award och hyllades av pressen både i Sverige och 
internationellt.
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Ny thriller i världsklass

– fristående

fortsättning på 
Tre sekunder
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Cecilia befinner sig i Paris. Hon upplever ett erotiskt 
äventyr och får även tillfälle att träffa eldsjälar i fråga 

om naturliga förlossningar. På planet hem nås hon av 
nyheten att dottern Gretas bästa vän – en flicka vars 

familjeförhållanden är allt annat än enkla – har 
försvunnit.

Cecilia slungas in i arbetet på förlossningen och 
familjens livsbekymmer. Sökandet efter 
den försvunna flickan intensifieras och 
Cecilia kan inte låta bli att engagera sig. 
Snart kryper det fram att Greta kan ha med 
försvinnandet att göra – vad är det hon 
döljer?

Skugghäxan är den nionde delen i serien om 
barnmorskan Cecilia Lund. Katerina Janouch 

har vunnit många trogna läsare tack vare 
sina skildringar av kvinnors liv och vardagens 

dramatik. Under 2016 är hon även aktuell med tre 
erotiska kortromaner. 

”Martina Haag berättar om en 
skilsmässa så att jag tappar andan: få 
kan beskriva känslor som hon.” 

Dagens Nyheter

”Bitvis är detta den mest drabbande 
skilsmässoskildring jag läst, en total, 
obönhörlig ärlighet om upplevelsen av 
att bli bedragen, ratad och dumpad av 
den man älskar mest.” 

Expressen

”Rappt skrivet, tufft och våldsamt 
… Marklund avslutar på topp.” 

Femina

”Jag kommer att sakna henne. 
Mycket. Hon var först och har 
ingen riktig arvtagare som kan 
vara den där trasiga, superstarka, 
vardagsslitna arbetsnarkomanen 
till hjälte som jag föll för redan i 
Sprängaren.” 
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