Dan Nilsson

VÅGEREN
Vågeren er en velskrevet spændingsroman i bedste svenske
stil, hvor vi møder rigtigt levende personer og oplever spændende opklaringsarbejde.
Katarina har ikke noget valg. Da hendes kæreste Jonas forsvinder under en
nattevandring i Stockholm, er der kun én person, der kan hjælpe hende med at
finde ham. Snart kommer hun i kontakt med Niklas Lund, som ved mistænkeligt
meget om den prostitution, Jonas prøver på at bekæmpe.
Sporene fører til lukkede kredse på nettet, som Niklas kender bedre end nogen
anden. Han har ikke selv formået at blive politimand i den virkelige verden, men
opklarer nu forbrydelser på nettet, hvor en alternativ politistyrke og domstol følger egne love i kampen mod skjult kriminalitet.
Da en mand med forbindelse til en hjemmeside, der hænger mistænkte forbrydere ud, bliver fundet myrdet, gør Katarina en anden ubehagelig opdagelse. Det
viser sig, at der er meget hun ikke ved om Jonas. Og at Niklas Lund – bedre
kendt under navnet Vågeren – ved mere end hun kan forestille sig.

Vågeren er journalisten Dan Nilssons debutroman.
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DAN NILSSON Dan Nilsson (født 1971) er journalist.
Hans romaner om internetdetektiven Niklas Lund er inspireret af hans egne oplevelser i forbindelse med, at
han for nogle år siden fik en mistanke om, at der foregik
noget kriminelt i hans lejerforening. Det ene førte det
andet med sig og Dan Nilsson bruger nu sine kriminalromaner til at udforske en kriminel underverden med
tråde til et parallelsamfund på internettet.
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“Et spændende nyt navn i den svenske krimiverden.”
- CRIMEGARDEN.SE
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“en rigtig pagetuner.”
- EVAS BOKBLOGG
“God intrige, med mange forviklinger, der trækker i forskellige retninger.”
- MARIA NEIJ, BTJ-HÄFTET NR 23 2015
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