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Kriminalromaner som Roslund & Hellströms och nu bara
Roslunds behövs och visar att man kan skriva bra

läsunderhållning med skakande och angeläget innehåll. Gunilla
Wedding, Skånska Dagbladet

Roslund är en skicklig skribent med ett enormt driv i berättandet.
Kombinationen av polisroman och actionfylld internationell
thriller fungerar också utmärkt och det är lätt att tycka om

huvudpersonerna. Kerstin Bergman, Borås Tidning

Tonen är bara aningen annorlunda, så lite att det knappast märks.
Allvaret finns kvar, samhällsengagemanget. Anders Roslund

fortsätter sitt och Börge Hellströms verk med samma skicklighet.
Det är återigen rasande spännande, med en thrillerhandling som

snabbt trappas upp. Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Tre sekunder, eller tre minuter, är en evighet om du kontrollerar tiden
själv. Medan tre timmar är alldeles för kort när någon annan

kontrollerar dem.



En stilla morgon i Stockholm kallas Ewert Grens till ett bårhus där
det ligger en död man för mycket, lämnad bland andra kroppar i ett

låst rum. Hur är det möjligt?

Piet Hoffmann befinner sig på en ny kontinent. Ett sista farligt
uppdrag innan han för alltid lämnar det livet bakom sig. Det tar
honom genom en torr öken till ett rytande hav, i en värld där ett

människoliv saknar värde.

Hemma i Sverige väntar och längtar Zofia och pojkarna efter sin
make och pappa. När han kommer tillbaka ska de äntligen få ro. Det
visar sig vara en bedräglig trygghet och snart kommer två små pojkar

få slåss för att överleva.

Tre timmar är skillnaden mellan liv och död. Denna gång hamnar
skrupellösa flyktingsmugglare och andra samtida fenomen i fokus
i ännu en mycket läsvärd och gripande historia. Roslund är en av
våra absolut främsta författare i genren och har man inte läst de
tidigare är det hög tid, främst då Tre sekunder och Tre minuter

som är de givna föregångarna. Björn G Stenberg, UNT

Tung kvalitetsspänning av den svenska kriminallitteraturens mest
rutinerade debutant. Jan Arnald

En riktigt bra spänningsroman, som förutom att vara välskriven
och trovärdig känns angelägen och högaktuell. Såväl

personteckning som miljöbeskrivning är utmärkta. Nils Ahnland,
BTJ
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