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Första delen i en ny serie mörka och dramatiska
kriminalromaner från semesterparadiset Gran Canaria

I gryningen puttrar en fiskebåt in mot hamnen i Arguineguin på
södra Gran Canaria. En av fiskarna får syn på en död kvinna som
ligger på klipporna nedanför den norska sjömanskyrkan. Hon är
skandinaviskt blond, naken och kroppen är arrangerad efter en
berömd målning från fjortonhundratalet, Venus födelse. Polisen
söker febrilt efter gärningsmannen och får oväntad hjälp av den
svenska journalisten Sara Moberg, som driver den skandinaviska
tidningen på ön och den norske före detta polisen Kristian Wede,

nyanställd vid konsulatet i Las Palmas.

När ännu en kvinna hittas död, arrangerad efter ett berömt konstverk,
tätnar mystiken. Kopplingar går till ett yogacenter i de kanariska
bergen, ett massageinstitut i Playa del inglés, och den norska

sjömanskyrkan i Arguineguin.

En mörkare himmel är den första boken i en ny serie
kriminalromaner som utspelar sig på semesterparadiset Gran

Canaria, en ö utanför den afrikanska kusten med ändlösa stränder
och en sol som aldrig går ner. Men idyllen är bara en fernissa,

baksidan ska visa sig mörkare och mer brutal än vad både Kristian
och Sara kan föreställa sig.

Mari Jungstedt har med sin gotlandsserie om kommissarie Anders



Knutas blivit en av Sveriges mest folkkära och sålda författare.
Tillsammans med den norske författaren Ruben Eliassen skriver hon

nu en ny mörk och dramatisk serie kriminalromaner från Gran
Canaria, denna spanska ö som så många skandinaver älskar. Serien är

redan såld till flera länder.

"Men egentligen skildrar Jungstedt och Eliassen snarare skandinaver
permanent bosatta på Kanarieöarna än turister, något som ger en mer
initierad bild av livet på öarna än den ytliga turistbilden. Och snart
infinner sig den riktiga deckarkänslan. /.../ Gran Canaria-serien

kommer säkerligen bli lika framgångsrik som Jungstedts
Gotlandsserie."

Kerstin Bergman, Kristianstadsbladet?
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