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Döden i NynäshamnBÖCKER

PÅ ISEN UTANFÖR Nynäshamn 
snubblar en ung pojke på en fast- 
frusen låda. Kriminalkommissarie 
Sten Strand råkar komma förbi och 
hjälper till med att hacka loss och 
öppna lådan. Den innehåller massor 
av pengar, men vems är de? Det blir 
början på en vår för polisen med flera 
märkliga dödsfall. Handlingen utspe-
lar sig i Stockholms södra skärgård, 
Nynäshamn och Handen. Berättelsen 
visar sig även ha internationella för-
greningar och ett smugglingsförsök 
kan kopplas till Ludvika.

2019 GAV FÖRFATTAREN Mikael 
Nyman ut en militär-
politisk thriller 
om främmande 
ubåtar i våra vat-
ten. Nu presenterar 
han en fristående 
uppföljare. 

Händelserna 
utspelar sig i början 
av 80-talet och berör 
den högsta ledningen 
i sittande reger-
ing samt ett antal 

Marskalkstaven

MAGNUS LINDÉN ÄR känd som 
långseglare med olika specialom-
råden. I E-boken ” Ombord del 1: 
Ungdomsåren” har han samlat en 
rad berättelser från tidig ungdom  
och en rad olika båtar: ekor, en koster, 
en Jog-kryssare, en Skärgårds 55:a 
och till slut en Fife-designad R-10:a 
från 1904.

För undertecknad är detta en till-
bakablick över en liknande båtkarriär. 
För andra läsare är det en inspiration 
till ett enklare båtliv med spännande 
upplevelser på sjön. Boken är rikt 
illustrerad med över 120 bilder. Den 
är på 149 sidor och laddas ner som 
pdf på 48 MB för att passa i mobilen. 
Pris 49 kr.

www.bortomhorisonten.nu
Lars-Åke Redéen

Ombord del 1 

Döden i Nynäshamn III är den 
tredje och fristående uppföljaren av 
deckaren med kriminalkommissarie 
Sten Strand och hans team. För- 
fattaren Anders B.O. Jonsson skriver 
lättsamt och spännande och som 
läsare känner man att han kan och 
gillar sin skärgård.

Den häftade pocketboken är  
på 281 sidor och kostar 129 kr.  
Ges ut av Vulkan. Finns även som 
E-bok och ljudbok. ISBN 978-91-
89231-57-3.
Bengt Anderhagen

myndighetschefer, som inte alltid 
är överens om sina respektive roller. 

Samtidigt växer ett hot upp 
mot landet som skapar viss 
oro hos Försvarsmakten, 
men inte hos statsminis-
tern som till varje pris ska 
genomföra ett fredsmöte 
med parter från Mellan-
östern. 

Händelserna är även 
i denna bok förlagda till 
Stockholms skärgård. 
Boken väver ihop ett 
antal riktiga händelser 

f a s t e r. f i

Faster-aluminiumbåtar från 149 900:- *
*) Pris för båt utan motor, inkl. moms 25 %. Vi behåller rätten till prisändringar och tryckfel.

FINSK STYRKA OCH HÅLLBARHET

från 80-talet, vilket bidrar till en 
realistisk händelseutveckling där 
Försvarsmakten till slut måste agera 
trots något diffusa politiska signaler.

Bra tempo i texten genom snabba 
hopp mellan händelser hos de olika 
aktörerna, vilka finns inom Försvars-
makten, Polisen, SÄPO och den poli-
tiska sfären. Lättläst, spännande och 
många actionscener där man får följa 
både enskilda individer och agerande 
chefer på högsta nivå.    

Pris från 220 kr. 292 sidor. Notvarp 
förlag. ISBN: 978-91-984501-1-8.
Lars Afzelius
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