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En sensommarvarm septembermorgon 
försvinner den treåriga Vilma Eliasson från 
en skönhetssalong i Visby där hennes mamma 
arbetar. Ingen av de förbipasserande på den 
stillsamma kullerstensgatan intill Visby ringmur 
har sett vem eller vilka som förde bort henne. 
När så ännu ett barn försvinner från den 
årliga höstmarknaden i Hemse intensifieras 
polisjakten. Bara några veckor senare hittas 
en kvinna mördad i vassen vid det djupa och 
ensliga Lojsta träsk. 
  Undersökningen leds av poliskommissarie 
Karin Jacobsson som får hjälp av den 
halvtidssjukskrivne Anders Knutas. Mitt i den 
hektiska utredningen kämpar de för sin kärlek. 
Någonstans i det annalkande höstmörkret 
gömmer sig en mördare. Och en barnarövare. 
Är det en och samma person?  

Du går inte ensam
maRi JUngstedt

Mari Jungstedt har en bakgrund 
som journalist på bland annat ekot, 
Rapport och som nyhetsankare på 
svt:s regionala nyhetsprogram aBc. 
numera ägnar hon sig åt skrivandet 
på heltid. mari Jungstedt är bosatt 
i stockholm och tidvis på gotland, 
vilket också avspeglar sig i hennes 
kriminalromaner om kommissarie 
anders Knutas och hans kolleger vid 
visbypolisen. 
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Vilka är det egentligen som ligger bakom alla 
tiggare som sprider sig över Europa? Och vad 
har det för koppling till det sms som EU:s 
miljökommissionär får i limousinen hem 
från invigningsbanketten för Europols nya, 
pampiga högkvarter i Haag? Och till den 
tilltagande rasismen i Europa? För att inte 
tala om den döende mannen som släpper en 
mobiltelefon i en blind tiggares tiggarskål vid 
Hornstull i Stockholm?
  Det är het sommar i Europa. Europol 
snappar upp information om att ligorna som 
hanterar Europas tiggare styrs centralt och har 
kopplingar till större människohandel. Sedan 
ett par veckor har Paul Hjelm och hans Opcop-
grupp storövervakning på den misstänkta 
ledningen för kontinentens tiggarligor.

Blindbock
aRne daHl

Arne Dahl, pseudonym för Jan 
arnald, född 1963 och bosatt i 
stockholm. som arne dahl gav 
han mellan åren 1998 och 2008 ut 
sammanlagt tio kriminalromaner 
och en kriminalnovellsamling 
om den s k a-gruppen. i serien 
om opcop-gruppen får man 
följa några av poliserna från 
a-gruppen. 

Ann Cleeves, född 1954, är bosatt 
i nordöstra england. För Svart 
som natten (2007) belönades hon 
med duncan lawrie award och 
nominerades till martin Beck award. 
Glasverandan är den tredje boken 
på svenska med vera stanhope. 
Böckerna har filmatiserats med 
Brenda Blethyn i huvudrollen. 
cleeves blev 2012 medlem av det 
prestigefulla crime thriller Hall of 
Fame.  

I ett gammalt hus på engelska landsbygden 
samlas en grupp människor med 
författardrömmar. Här i den pittoreska 
omgivningen ska de tillsammans inspireras till 
att skriva. Men snart krackelerar idyllen. En 
dag hittas en av lärarna grymt knivhuggen i 
närheten av husets vackra glasveranda. 
  Kriminalkommissarie Vera Stanhope dras in 
i mordfallet och upptäcker att hennes granne 
finns i sällskapet och dessutom tycks vara den 
som alla misstankar riktas mot. När ytterligare 
ett mord sker befarar Vera att någon vill göra 
verklighet av fiktionen. 
  Glasverandan är ett klassiskt spännings-
mysterium, en pusseldeckare i Agatha Christies 
fotspår där alla står som misstänkta. Återigen 
visar Ann Cleeves att hon är mysdeckarens nya 
drottning.

Glasverandan
ann cleeves
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