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BESKRIVNING

Beckomberga var en gång Sveriges största mentalsjukhus. Nu byggs dyra bostäder på området och Svante
är en av dem som flyttar in.På väg hem från affären blir han knivhuggen till döds. Eva, hans ex-hustru,
misstänks för mordet. Det enda vittnet är en kvinna som satt utanför butiken och tiggde, men hon är
spårlöst försvunnen. När några småpojkar finner rester av mänskliga kroppar i närheten exploderar rädslan
i förortsidyllen. Det förflutna är närmare än någon kunde tro.TOVE ALSTERDAL har hyllats unisont av
kritikerna för sina tidigare kriminalromaner, Kvinnorna på stranden och I tystnaden begravd. Den senaste,
Låt mig ta din hand, utsågs till bästa svenska kriminalroman 2014. Böckerna ges ut på sexton språk och
har nominerats till priser i flera länder. Hennes debut är såld till ett brittiskt filmbolag.Tove arbetade som
journalist och dramatiker innan hon debuterade som författare 2009. Hon har rötter i Tornedalen och
Värmland, men är uppvuxen i Stockholmsförorten Jakobsberg.Vänd dig inte om är Tove Alsterdals fjärde,
fristående kriminalroman. Hon anses vara en av Sveriges främsta i genren.Pressröster om Tove
Alsterdal:"Utan tvekan är hon en av våra bästa författare just nu. Eller snarare kort och gott bästa
författare just nu." Norra Skåne"Hon äger en alldeles egen, imponerande stark
författarröst"Göteborgsposten"Hon är Sveriges John le Carré "Åsa Larsson"Men annars levererar Alsterdal
kvalitativ läsning med grundlig research som vanligt och ett genomtänkt språk.En stabil författare som jag
förmodligen kommer att läsa allt av."Beas bokhylla"Boken är stark och Tove Alsterdal skildrar
människors rädsla för det främmande på ett väldigt tydligt sätt. Den här boken är en
bladvändare.Bokbloggen Marie i Skrifvarstugan"En riktigt spänningsroman med rättvisepatos och något
viktigt att säga - och en mordgåta som känns underordnad men ger piff till handlingen. Mycket
bra!"Bokbloggen Boktanken"Författaren skapar en spänningsfylld händelsekedja, överraskningsrik och
trovärdig även när den blandar verklighet och myt. Person- och miljöskildring bidrar med sina nyanser till
att romanen blir starkt fängslande."Ingvar Engvén, BTJ"Alsterdal har skrivit en multiroman med
mordgåtan som nav.Här ryms ett familjedrama (så kallad domestic noir ), en skildring av vad som hände
med de intagna när mentalsjukhuset Beckomberga lades ner och mest obehagligt en bilresa till tiggande
romers hem på en soptipp i Rumänien."Bengt Eriksson, Ystads Allehanda"Med sin mångsidighet = flera
böcker i en - mordgåta, familjedrama, reportage om före detta mentalsjukhuset Beckomberga och
skönlitterär fakta om tiggande romers livsförhållanden - har "Vänd dig inte om" blivit 2016 år bästa
svenska deckare och samhällsroman, för mig."Bengt Eriksson, Trelleborgs Allehanda"Boken är väldigt
spännande och det är riktigt svårt att sluta läsa. En deckare som jag verkligen rekommenderar!"Malin
böcker"Vänd dig inte om är en mycket spännande och välskriven thriller."Bokbloggen Bokpool



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vänd dig inte om - Wikipedia

Pris: 55 kr. Pocket, 2017. Finns i lager. Köp Vänd dig inte om av Tove Alsterdal på Bokus.com. Boken
har 2 st läsarrecensioner.

Vänd dig inte om - Barnboksprat

2016, CD-skiva. Köp boken Vänd dig inte om hos oss!

Boklysten: Vänd dig inte om av Tove Alsterdal

Skulle du göra vad som helst för att få vara med i ett gäng? När gängledaren säger att om man inte är med
är man mot…och stå utanför gänget det vill man ...
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