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På bunden Varg Gyllander Hent PDF Ny krimi af den svenske succesforfatter Varg Gyllander Forfatteren bag

successer som Ondskab og Grafittimordene er nu aktuel med sin tredje bog i serien om de to
kriminalteknikere Ulf Holtz og Pia Levin. På bunden kan dog læses uafhængigt af de to første i serien. M/S
Vega har det svært med konkurrencen på Østersøen. Rederiet laver en sidste satsning og anlægger en jungle
på skibet. I denne urskov, blandt plastiklianer, kaimaner og andre dyr, findes liget af en mand – uden identitet

og historie. Kriminaltekniker Ulf Holtz flytter ind på skibet for at kunne undersøge gerningsstedet, men
efterforskningen bliver en prøvelse for ham både professionelt og privat. Samtidig får Pia Levin ansvaret for

opklaringen af en familietragedie, som ingen synes at tage alvorligt. En hel familie er fundet død, og
efterforskerne har mistanke om, at moren har myrdet sin familie og derefter taget sit eget liv. Men der er

noget, som ikke stemmer, og Levin begynder at efterforske sagen på egen hånd.   “Man må lykønske både

forfatter og læsere. Ingen, som værdsætter en omhyggeligt opbygget og hele tiden fængslende politiroman,
bør undlade at læse På bunden. Med denne bog placerer Varg Gyllander sig indiskutabelt blandt de førende

svenske krimiforfattere.” Sydsvenska Dagbladet  Om forfatteren Varg Gyllander er tidligere kriminalreporter

og søofficer i den svenske flåde. I dag arbejder han som pressesekretær hos Rigskriminalpolitiet. Hans
mangeårige erfaring fra politiet skinner tydeligt igennem i hans krimier og efterlader læseren usikker på, hvad

der er fakta, og hvad der er fiktion.
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