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Peter Gissy
Diagnos: Strypt

Peter Gissy är född 1947 och uppväxt i Landskrona. Efter
handelsstudenten i Helsingborg 1967 pluggade han vid universitetet i
Lund under några år innan han sökte in på Journalisthögskolan i

Stockholm. Han flyttade till Göteborg 1971 och har sedan dess varit
bosatt där

Det är proffsigt. Gissy spelar i A-laget"
Falukuriren

En tidig morgon exploderar en sprängladdning i Göteborgs hamn -
en man faller offer för ett blodigt attentat. Den sista som har kontakt

med honom innan han avlider är akutläkare Robert Krüger vid
Sahlgrenska sjukhuset. Deras hastiga möte får dramatiska

konsekvenser för Krüger. Inom kort dras han in i en desperat
polisjakt på en kallblodig mördare och flera personer går en

skoningslös död till mötes. Gemensamt för offren är att de har något
som mördaren vill åt. Till polisens hjälp finns Robert Krüger, men



hans situation blir alltmer utsatt och till sist är det han som befinner
sig i mördarens skottlinje

Jörgen Hansen
Överdos

För första gången på många år träffar Kirre sin före detta fru. Det är
inget dramatiskt möte, men det väcker minnen och känslor. Ingela
har just muckat från kåken men säger att nu är det slut. Nu har hon
slutat knarka. Det nästa Kirre får höra om henne är natt hon dött av
en överdos heroin. Problemet är att Ingela trots sina många svagheter

aldrig använt heroin. Och det betyder att hon blivit mördad.

"Jörgen Hansen har ett litterärt handlag med miljön som är
beundransvärt, en kärvhet och lyskraft i skildringen som är en ren
poesi. . . Kirres svåger Benny, den sublime psykopaten, är en figur
med verklig resning, en galning och demon som färdas på livets väg
som en bulldozer utan någon vid ratten." Ruth Halldén, Dagens

Nyheter

"Överdos är dödsstöten för alla påståenden om att det inte går att
skriva hårdkokta deckare på svenska. Språket i Överdos är så

hårdkokt att det studsaroch kryddat med lakonismer som fick mig att
skrata högt. Det här är något av det roligaste man kan läsa i den

svenska deckarlitteraturen." B Krister Berntsson, Folket
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