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Den framgångsrike författaren Tristan Heckscher befinner sig i sin skrivstuga på Österlen. Hans förra roman
blev en dundersuccé och nu sliter han med uppföljaren. Det går trögt. Hans äktenskap knakar i fogarna och
han sover allt oftare över i stugan. Ofta delar han en flaska whisky med sin granne, den tjurige
kriminalkommissarien Ewert Truut. Truuts karriär har gått i baklås efter ett misslyckat fall i Stockholm och
han är förvisad till skånska landsbygden där han just nu sliter med ett mordfall där offret blivit halshugget En
dag får Tristan ett beundrarmejl från Therése, en läsare.
Efter en tids mejlande träffas de och inleder ett sexuellt förhållande. Samtidigt börjar Tristan känna sig
iakttagen. Han hittar hjulspår utanför sin skrivarstuga och tycker sig skymta någon utanför familjens hem. Den
intensiva Therése blir snart mer krävande och situationen börjar glida Tristan ur händerna. Sakta går det upp
för honom att detta inte är någon vanlig otrohetsaffär Besökaren är en psykologisk spänningsroman. Med
säker hand skapar Dag Öhrlund trovärdiga karaktärer och bygger upp en krypande, obehaglig stämning där en
vanlig människas snedsteg obevekligt leder mot katastrofen. Dag Öhrlund är en författare, journalist och
fotograf med en lång rad böcker bakom sig. Mest känd har han blivit genom författarduon Buthler & Öhrlund
och succéböckerna om psykopaten Christopher Silfverbielke. "Besökaren är en skrämmande bra bok.

Sträckläsning när den är som bäst. Bokmalen" Jag är imponerad av hans hittills bästa roman. Något för
Deckarakademin att titta noggrant på. Dast Magazine
Genom att fortsätta använda. PUSH är Stureplangruppens nattklubb i Göteborg och tillika den största
nattklubbssatsningen i koncernens historia. Klicka här. På denna sida finner du aktuell meny och öppettider.
Rabattkod. Korsord för tryck. Dagens lunch med ekologiska grönsaker. Vi varvar separat- och
samlingsutställningar där besökaren. Jakt, flugfiske och fiske i Jämtland Morningstar Rating™ Senast
uppdaterad: 2016-11-30 När Morningstar startade år 1984 i Chicago, USA, var målet bland annat att ge alla
investerare. Dagens lunch med ekologiska grönsaker. Svenska Korsord gör förstklassiga korsord för tryck i
tidsskrifter och tidningar. En sex dagar lång kulturfestival i centrala Stockholm med musik, dans, barn och
familj, litteratur, teater och scenkonst, foto och film och mycket mer. Bror Hjorths Hus är ett
konstnärsmuseum i Uppsala. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte
ev. Webbaserat biljettsystem, sälj biljetter till dina event enkelt och prisvärt online med Nortic. Vi serverar
lunch varje dag året runt. Våra tjänster: Certifiering av personer: I våra 165 m2 stora lokaler finns alltid ett
stort utbud av kända och mindre kända konstnärer.
En högt uppsatt person från Nordkorea ska vara på besök i Peking, skriver South China Morning Post.

