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Description:
Eldvittnet är tredje delen i serien om Joona Linna av Lars Kepler. En spännande samtidsdeckare som
är omöjlig att lägga ifrån sig som hyllats av läsare och kritiker. Förödande krafter i våldsam
rörelseJoona Linna är kriminalkommissarie vid Rikskriminalpolisen med en övermänsklig känsla för
detaljer. När en flicka rapporteras mördad på Birgittagården, en sluten anstalt för unga kvinnor med
destruktivt beteende, blir Joona kallad dit. Han ser på den döda flickan i sängen. Han försöker skärpa
blicken. Det är något märkligt med flickan. Det är svårt att koncentrera sig i ett rum nerstänkt av blod.
Han lutar sig närmare, känner den söta doften från henne. Och plötsligt förstår Joona vad det är han
ser. När Joona Linna börjar söka efter svar sätts förödande krafter i våldsam rörelse. Sanningen är en
älv som störtar ner i en sjö av eld."en synnerligen intrikat intrig och extremt osannolik historia med ett
slut som överraskar." Expressen"Ändå är det ju någonting som får mig att öppna den tredje,
Eldvittnet, redan på tunnelbanan hem, fortsätta läsa vid middagsbordet och sen inte sluta förrän långt
in på småtimmarna när bokens 562 sidor är slut." DN"Lars Kepler har nu tagit klivet upp till den
absoluta toppen bland de svenska deckarförfattarna." Smålandsposten"De senaste dagarna har jag
hetsläst till och från jobbet, suttit med andan i halsen på tunnelbanan och varit 'åh, jag hinner färdigt
kapitlet innan Slussen!'" Bokhora "Det står klart att Kepler rör sig i vältrampad thrillerterräng. Ändå är
Eldvittnet, tack vare den snyggt byggda intrigen, behagligt kuslig underhållningsläsning." GöteborgsPosten"Eldvittnet är alltså en bladvändare av rang." Kulturnytt, Sveriges Radio
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