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BESKRIVNING
En kall marsnatt slutar en biljakt med att polisen prejar en röd sportbil av vägen. Kollisionen blir våldsam.
Den unge mannen i sportbilens passagerarsäte slungas ut och omkommer omedelbart. Den döde heter
Valon Bericha och hans bror Jashar satt bakom ratten. Båda är sedan tidigare välkända av polisen. Även i
polisbilen fanns ett brödrapar, Johan och Samuel Kangas. Johan, som körde, omplaceras dagen därpå till
inre tjänst på ledningscentralen i avvaktan på utredning. Jashar svär på olycksplatsen att ta en blodig hämnd
på sin nu döde bror och försvinner spårlöst efter förhör. Någon vecka senare kommer ett larm in till
polisen om en övergiven bil på en skogsväg. Samuels patrull skickas dit och när han försöker öppna en av
dörrarna briserar en kraftig sprängladdning. Medan den svårt brännskadade Samuel Kangas kämpar för sitt
liv kopplas kommissarie Hasse Nelander-Wein och hans kollegor in på fallet. Johan Kangas och hans
familj flyttas till skyddat boende på grund av hotbilden. Jakten efter Jashar är i full gång. Polisen hittar
snart oväntade kopplingar mellan Johan och Jashar. En okänd avsändare har skickat vykort till dem båda
med texten: En bror för en syster. I deras förflutna döljer sig ungdomssynder, rivalitet och upplösta
allianser. Ett tio år gammalt ärende med en död flicka i en simbassäng blir intressant i utredningen. Denna
gång verkar Nelander-Wein ha fått ett fall som snart visar sig vara mer komplicerat än han någonsin
kunnat ana och dess dramatiska upplösning kommer som en fullständig överraskning.En bror för en syster
är den fjärde fristående kriminalromanen om Hasse Nelander-Wein och hans kollegor vid
Boråspolisen.LENA MATTHIJS är kriminalförfattaren som i sitt dagliga liv arbetar mitt i det hon skriver
om - brott och mysterier. Den sympatiske och mänsklige kriminalkommissarien Hasse Nelander-Wein och
hans kollegor står för en känsloladdad spänning i en realistisk kriminalserie som utspelar sig inom det
polisområde där Lena Matthijs numera själv är verksam som högsta chef. Efter 28 år inom polisen och
med en juristexamen från Lund, har hon en rik källa att hämta intriger och karaktärer från."Läs den! Du får
en både fängslande och spännande stund." Ann Sofie Wahlberg, STT"Matthijs sätter fokus på
Sjuhäradsbygden och förklarar svåra saker på ett enkelt sätt. Och hon gör det spännande." Mats Palmqvist,
Oskarshamns-Tidningen"Det här låter som manus till en rafflande tv-deckare, men det är också en
välskriven kriminalroman [...] Författaren Matthijs är själv polis sedan många år, och det märks.
Åtminstone för den oinvigda så skildras polisens arbete ovanligt trovärdigt. Och spännande är det mest
hela tiden, med en nervpirrande final." Ragna Fahlander, Sundsvalls Tidning"Det är lätt att tycka om Lena
Matthijs böcker. De är skrivna med ett patos som gör dem angelägna. Jag läser dem inte för spänningens
skull - fast de är oftast spännande - utan för berättelserna, de mänskliga öden som berör, för
medmänskligheten i hennes budskap. En bror för en syster är en skarp berättelse, stringent berättad och
med ett fullödigt porträtt av en psykopat."Mats Palmquist, Ystads Allehanda
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