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»Han sprang fortare än någonsin tidigare. Han snubblade på en
trädrot som stack upp ur gräset och ramlade framstupa. Han hörde
hur hon skrattade bakom honom. Det skrämde honom så vansinnigt.
Han reste sig upp. Hjärtat bultade hårt och gjorde honom yr. Han
hörde hur hon närmade sig. Hans ben tappade farten och han kände

hur hela hans kropp verkade ge upp. Tårarna brände innanför
ögonlocken. Han ville inte. Han måste springa fortare, ännu fortare.«

LOUISE BJÖRNLUND är en etablerad författare som framgångsrikt
givit ut barnböcker. Nu debuterar hon som deckarförfattare med

Marionetten som hyllas i media. Marionetten är den första fristående
kriminalromanen i en kommande serie, Skärgårdsmorden.

Marionetten är Louise Björnlunds deckare om skärgårdsguiden Kina
Bergsmed som involveras i kommissarie Ulrika Bigårds och Ewald

Wermelins arbete med att lösa mord i skärgårdsmiljö.

En psykologisk kriminalroman där en ung man hittas mördad och



lemlästad på en skärgårdsö. Skärgårdsguiden Kina Bergsmed
involveras i polisens jakt på gärningsmannen och kommissarie

Ewald Wermelin och Ulrika Bigård påminns om ett ouppklarat fall i
England. En roman om ett brott där svaren sträcker sig decennier

bakåt i tiden.

"Nervkittlande, obehaglig och med starkt driv. En lysande
kriminaldebut." Tidningen Skärgården

"Marionetten är en deckardebut med mersmak. Historien om
skärgårdsguiden Kina och polisen Biggan är uppfriskande, det är

skönt att slippa se de äldre nedsupna männen som vi alltför ofta ser i
deckare. Både Kina och Biggan är bekantskaper som jag blir nyfiken
på och vill lära känna mer. Handlingen utspelar sig i den mysiga och

gemytliga skärgården, inte kan det hända otäcka mord här..?
Historien är ruggig och ledtrådarna portioneras ut i små doser allt
eftersom, ändå anar jag inte förrän i sista stund vem som ligger

bakom allt. Med Marionetten har författaren gjort ett starkt avtramp i
deckargenren, det är ruskigt, spännande och förbaskat bra! Ser fram

emot att läsa nästa bok!" Villivonkansbooks

"Med en ordentlig twist i inledningen fortsätter Louise Björnlund att
få läsaren att rysa igenom debutromanen Marionetten. En

kriminalroman som skakar skärgårdslivet i grunden." Tina Eklund
AlltOmDalarö.se
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