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Svalan, katten, rosen, döden Håkan Nesser boken PDF Van VeeterenStor filmsatsning våren 05Med anledning
av Sf:s stora filmsatsning på Håkan Nessers tio Van Veeteren-deckare ger vi samtidigt ut alla tio böckerna på
nytt i pocket med nya omslag. Vårens satsningar inleds med långfilm som går upp på biograferna i mars
baserad på Kommissarien och tystnaden och Ewa Morenos fall med Sven Wollter som Van Veeteren.

"Vår

verklige deckarmästare och en av våra bästa författare i alla kategorier." Göran Hägg, Månadsjournalen

"Han
började försiktigt rekapitulera allt som hänt sedan den där dagen i höstas, då han bet i den ödesdigra oliven.
Tomas Gassel. Prästen som föll framför tåget. De ensamma kvinnorna på Moerckstraat. Benjamin Kerran och
den försvunna fröken Peerenkaas, som hade annonserat efter sin mördare av allt att döma. Den osannolika

lilla nålen uppe i Wallburg. Det var märkligt. "

Kopplingen mellan stryparens offer är svag. När f.d.
kommissarie Van Veeteren motvilligt lämnar den trygga antikvariatshandeln för att konfronteras med ännu en
dödens hantlangare upptäcker han ett mönster med tydliga avtryck i böckernas värld. Blake. Musil. Rilke.
Och han anar en mördare av ovanligt slag. Mycket ovanligt.Svalan, katten, rosen, döden är den nionde

romanen i Van Veeteren-serien. 

Det är ohyggligt, det är hypnotiskt och kommer under de följande femhundra
sidorna aldrig att släppa greppet. Aftonbladet 

"... den nionde romanen i Maardam-sviten, är helt enkelt

berättarkonst på svindlande hög nivå, med en intrig så mardrömsklart logisk att denna nedstigning i helvetet,
trots sin tematiska och moraliska komplexitet, aldrig ett ögonblick blir rörig." Aftonbladet 
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