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BESKRIVNING

DEN FRISTÅENDE FORTSÄTTNINGEN I TRILOGIN OM ANDERS HADEMARKKNUD MADSEN
HAR tvingat Allan Börjesson att hoppa i det kalla vattnet i Öresund och är övertygad om att havet tagit
honom. Dimitrij befinner sig i Brasilien men det finns planer på att ta sig tillbaka till Sverige. Ingvar har
det kämpigt efter mordet på hans hustru. För sin son berättar han vad som hände den där dagen.Ivan vill
inget annat än att ha tag på Allan Börjesson eftersom han begriper att Börjesson kommer ange honom som
den man som skjutit ihjäl en polis vid värdetransportsrånet i Högdalen 1992. Enligt faderskapstestet är
inte Anders pappa till Graciella och Felipe. Men nöjer sig Maria med det?Tony Silver flyttar in till Lotta.
Leif Månssons tvångstankar eskalerar. Jonna och Klaes har det bra men något händer som får tragiska
följder. Det är betydligt lugnare ett stenkast bort där Ana och Didrik bor. Eller?Lars Andersson fortsätter
att söka efter Linnea. Och att ha mist sin son och nu också sin ena dotter blir tungt för Siv. Kerstins planer
på att snärja Anders verkar inte avta. Nadia är glad att hon slipper Dimitrij. Annika och Stefan flyttar isär
medan Jenny och Per börjar om. Daniel och Rita undrar naturligtvis vem denne Mattias är. Finner polisen
Maries mördare? Stavinger är en enveten karaktär så kan han låta Jasmin vara ifred? Och vad händer med
Linus? Har han samma krafter som Viveka? Och kan Serlander, trots hjärtinfarkten, hålla sig borta från
polisjobbet? Serie- och massmördaren Allan Börjesson, av många läsare ansedd som den otäckaste
karaktär som det någonsin skrivits om, är alltså tillbaka. Vad läsarna inte vet är att Allan Börjesson är en
person som existerar. Han finns därute. Vi får också följa de andra karaktärerna, alla med olika livsöden.
Den fristående delen tar dig på en resa som du aldrig tidigare upplevt i läsväg. Berättelsen kommer att
skaka dig. Omdömen om trilogin:"Allan Börjesson är en rejält obehaglig typ och figurerar i Assar
Anderssons böcker om Anders Hademark. Andersson har många talanger, och en av dem är att gestalta
karaktärer på ett onaturligt bra sätt. Jag brukar inte bli illa till mods när jag läser om en karaktär, men
Börjesson får det att krypa i skinnet bara jag tänker på honom." Annikas litteratur- och kulturblogg "Allan
Börjesson är otäckare än Hannibal "the cannibal" Lecter." Julian de la vega, författare"Originellt,
spännande och framförallt nytänkande." Dast Magazine"Varje kapitel består helt enkelt av små minikapitel där en mängd karaktärer får komma till tals, vilket också per automatik för med sig att scenerna
hela tiden skiftar. Förvirrande? Ja, det kan det vara, men om man bara är fokuserad på uppgiften så skulle
jag nästintill kunna gå så långt som att geniförklara den här författaren." Alkb"En unik utgivning i flera
avseenden [...] Några språkmässiga anmärkningar hittar vi inte, tvärtom är språket på mycket hög nivå."
Iwan Morelius Svenska Deckarakademin"Detta måste ha varit det bästa jag läst i år, jag är smått kär i
boken och kan inte vänta till andra delen kommer ut." Bokform"Assar Andersson använder sig av en teknik
som kännetecknar TV-serier. Det är mycket snabba kast mellan olika scener. Samtidigt är det klassiskt
medel att skapa cliffhangers, och det gör Andersson skickligt. Hans största förtjänst är annars det extremt
stora ordförråd han använder sig av. Hans sätt att skriva är också helt oantastligt, han behandlar det
svenska språket med omsorg och omtanke." Nils Scherman

2
VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Gamla Varberg Hembygdsförening - Startsida | Facebook
På allabolag.se hittar du företagsinformation om Stefan Allan Börjesson. allabolag.se ger alla tillgång till
bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar ...
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