
KJELL E GENBERGS DECKARSIDOR

"Kjell Erling Genberg är namnet jag fick när jag föddes i Hälsingland
i januari 1940. Fast när jag skriver böcker använder jag bara Erlings
initial.  Det  låter  lite  fräsigare.  Ibland  skriver  jag  också  under
pseudonym.  Christian  Aage  är  det  senaste  falska  namnet  och det
använder jag när jag berättar  om kommissarie Arnold Nyman som
flyttat till Göteborg och trivs bra på västkusten.
För  omkring  sex  år  sedan tyckte min son Johannes att  jag skulle
skaffa mig en hemsida på Internet. Jag undrade vad det skulle vara
bra för och han räknade upp en massa fördelar, så jag sa ja. Senare
har jag förstått att han ville bli webmaster. Det är han nu.
Det visade sig att han hade rätt. Folk tittade på sidan, kollade vad jag
höll på med och hittade min e-postadress så att de kunde skriva till
mig. En hemsida är faktiskt lika bra som telefonkatalogen.
Den kommunikation som sidan genererar är kul. Fast ibland är det
någon som läst en bok av mig efter att ha vaknat på fel sida. Det får
man stå ut med, för snällheterna överväger faktiskt."

nyheter om genberg böcker e-post dast pressbilder övrigt länkar

1 0 - Å R S J U B I L E U M.

Den  26  november  2003  flög  det  berömda  fransk-brittiska
överljudsplanet  Concorde  sin  sista  flygning  någonsin.  Samma
månad bytte keg.se hemsidedesign. Det var alltså för 10 år sedan
denna månad och det tycker vi ska uppmärksammas.

Vi ska också ta tillfället i akt och avslöja att snart kommer det ske
stora förändringar på hemsidan. Den som väntar får se.

Johannes Genberg, Webmaster

- 131111

N Y . E - B O K

ERSÄTTAREN. Av Kjell E. Genberg. Nionde och
sista delen i serien om kriminalkommissarie Nyman
av Kjell E. Genberg. Tidigare utgiven under
pseudonymen Christian Aage. (Inb utg Tre böcker
förlag 2007). Wela Förlag 2013. ISBN
978-91-86081-82-9. E-bok 114000 ord.

En långtidsdömd serievåldtäktsman flyttas från Kumlafängelset till
Skogomeanstalten på Hisingen. Han lyckas rymma och dessutom
hålla sig undan trots att han jagas av ett stort polisuppbåd. Är han
ute efter  något  mer än  att  tillfredsställa  sina snedvridna begär?
Misstankar  om  även  andra  motiv  börjar  anas.  Och  när  ett
cementblock innehållande ett mumifierat lik trillar genom taket till
ett närmast rivningsfärdigt hus och dödar en besökande ung man
får tekniska roteln ett något ovanligt fall att ta sig an. Mitt i allt
detta  arbetsintensiva  kaos  lyckas  kommissarie  Elisabeth
Andersson bli kär som en tonåring – men kan det verkligen hålla
mellan  en  tuff  kriminalpolis  och  en  eftertänksam  revisor  från
Kramfors?

"Jag  skulle  vilja  utbrista att  det  här är det  bästa som Kjell  E
Genberg har skrivit, men hur i hela fridens namn skulle jag kunna
det  –  jag  har  ju  inte  läst  mer  än  kanske  en  tiondel  av  hans
produktion, alltså runt 25 böcker. Men det är helt klart en av de
bästa jag har läst."
Per Erik Tell, DAST 2008

F A C E B O O K

FÖLJ KJELL PÅ FACEBOOK

Klicka på länken nedan eller på Facebook-ikonen och be om att bli
vän så kan du följa Kjell på Facebook.

Facebook

R A L L A R L I V

SERIEN RALLARLIV GES UT PÅ NYTT - nu som
digital läsning.

För  tjugo  år  sedan  fick  jag  uppdraget  att  skapa  en  historisk
bokserie  och  valde  att  beskriva  järnvägsbyggandet  i  Sverige  i
slutet  av  1800-talet.  Min  hjälte  Robert  Stark,  sedermera  kallad
Starka Småland, fanns på plats, inte  enbart på järnvägsbyggena.
Han  hamnade  också  mitt  i  några  av  de  stora  händelserna,  till
exempel  Kristina  Nilssons  uppträdande  i  Stockholm  som
resulterade i att många människor omkom i det tumult som följde.
Dessutom  fanns  han  på  plats  när  den  stora  branden  skövlade
Sundsvall.

De tolv böckerna tar på ett enligt många tidningar på ett spännande
och engagerande sätt upp dåtidens politik och juridik, bland annat
dödsstraffet, ett öde som hotar både huvudpersonen och en av hans
nära bekanta.

Volymerna finns till salu i PDF-format, läsbart i varje dator och
läsplatta.  Enstaka  bok  kostar  30  kronor  och  mejlas  till  din
e-postadress. Den som vill ha hela serien får betala 250 kronor för
nerladdad version eller 280 kronor för en CD skickad till er.

Läs mer ...

- 121018
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Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 131111

.

Jag gillar att lyssna på föredrag och jag är nästan alltid välvilligt
inställd till föredragshållare.
Det finns undantag. Den 30 november 2013 lyssnade jag på ett tal
arrangerat  av  Skönlitterära  författarsällskapet  som  gjorde  mig
upprörd och fick mig att protestera högljutt.
Meddelas endast på detta sätt …

- 131031

N Y . E - B O K

STJÄRNFALL. Åttonde delen av nio i serien om
kriminalkommissarie. Nyman av Kjell E. Genberg.
Tidigare utgiven under pseudonymen Christian Aage.
(Inb utg. Tre böcker förlag 2006). Wela Förlag 2013
E-bok 66000 ord. ISBN 978-91-86081-81-2.

I ett rivningshus i Majorna hittar nyblivna kommissarien Elisabeth
Andersson och hennes folk på våldsroteln i Göteborg en mördad
man  som misstänks  höra  till  ett  motorcykelgäng.  Så  börjar  en
kraftmätning där några av lagens väktare tänjer på paragraferna för
att nå sitt mål i kampen mot narkotikan och MC-gängen – även om
någon av de egna måste offras ...

"Det är en av de tätaste berättelserna som Aage/Genberg fått till."
Leif-Rune Strandell, DAST 2006

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 131022

N Y . E - B O K

VIT DAM, SVART DAM. Sjunde delen av nio i serien
om kriminalkommissarie Nyman av Kjell E.
Genberg. Tidigare utgiven under pseudonymen
Christian Aage. (Inb utg Tre böcker förlag 2005) .
Wela Förlag 2013. ISBN 978-91-86081-80-5 E-bok
86000 ord.

Nya  kommissarien  Elisabeth  Andersson  är  utsedd  till  chef  på
våldsroteln när det kommer larm om väpnat rån: en trailerbil med
cigarretter  har  kapats  en bit från Landvetter.  Rånet  följs  av två
brutala mord och Arnold Nyman, som bara har månader kvar till
pension, anar ett samband.

"Intrigen är smart, med gedigna källhänvisningar när den ser ut
att spåra ut i fantasier, och den gamle stöten Nyman är i utmärkt
form." Bo Lundin Sydsvenska Dagbladet 2005 "Vit dam svart dam
är en mycket spännande och välskriven roman.  ... En roman att
rekommendera vare sig man läst de tidigare böckerna av Christian
Aage eller ej."
Malin Hansson CDM nr 4 2005.

N Y . B O K

FÖRSTA SKARABÉERBOKEN. Av Stefan
Hammarén. H:ström – Text & Kultur 2012.

Experimentlitteratur  av  ”textingenjören,  loserförfattaren  och
apparatjiken” Hammarén med botaniska bildtexter av hans olika
vänner. Därav en om leddjur och leder av mig.

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att beställa boken.

- 120908

N Y . E - B O K

BRINNANDE BROTT. Romantisk thriller. Av Kjell E.
Genberg. E-bok 30000 ord. Wela Förlag 2012. ISBN
978-91-86081-61-4.

När Carina Brundins sommarhus vid älven i Ländvik går upp i rök
och ett förkolnat lik hittas i husresterna, blir hon själv anklagad för
mordet.  För  att  rentvå sig återvänder  hon till  den lilla  byn och
besöker dess invånare i sitt försök att hitta ett svar på mordgåtan.
Det visar sig att den lantliga avkroken gömmer på mer än en mörk
hemlighet.  Dessutom  tycks  den  unge  polisen  Johan  Ekstrand
bevaka henne extra noga ...

Utgavs första gången i Alibimagasinet 1995.

"Romanen är  välskriven och lättläst  och det  finns många roliga
och trovärdiga beskrivningar av byinnevånarna."

Helen Stenback, DAST

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 120908

N Y . E - B O K

DEN LÅNGE FRÅN SUNDSVALL av Kjell E.
Genberg. Del 1 av 3 i serien om kommissarie
Holgersson. E-bok 51000 ord. Wela Förlag 2012.
ISBN 978-91-86081-54-6. Finns även tryckt
inbunden utgiven av Wahlström & Widstrand 1999,
Storstilsbiblioteket 2000 samt Mälaröbörsen 2007.

I ett sommarfagert Stockholm hittas en liten flicka mördad i en
lekpark.  Den  unge  kommissarie  Holgersson,  nyss  utbildad  i
Sundsvall,  leder  utredningen  med  nymodiga  metoder  och
ifrågasätts av flera kollegor. Romanen utspelas i skarven mellan
50-tal  och  60-tal  i  en  tid  då  det  varken  fanns  datorer  eller
DNA-analyser  att  tillgå  i  polisarbetet.  Detta  är  brylkrämens,
hövolmarnas och de vida kjolarnas tid, och man dansar foxtrot till
storband och betalar drinken med femkronorssedlar.

"Det  är  sent  50-tal  eller  eventuellt  tidigt  60-tal  och  här  har
Genberg lyckats förträffligt med tidsfärgandet. Stundtals kommer
jag på  mig med att  tro att  jag  befinner  mig  i  en rent  trentersk
historia."
Per Erik Tell, DAST
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Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130915

N Y . E - B O K

TORNET. Sjätte delen av nio i serien om
kriminalkommissarie Nyman av Kjell E. Genberg.
Tidigare utgiven under pseudonymen Christian Aage.
(Inb utg Tre böcker förlag 2004). Wela Förlag 2013.
ISBN 978-91-86081-79-9, E-bok 69000 ord.

En man hittas  mördad  på Terra Nova-varven,  alldeles  intill  det
stolta  skeppet  Götheborg.  Kommissarie  Arnold  Nyman  måste
jobba fastän han egentligen har ledigt och hans hustru Siv i samma
veva får en lättare stroke. Mordet förblir olöst och i samband med
ytterligare ett mystiskt dödsfall försvinner en blind flicka.

"Figuren Arnold Nyman kryper som vanligt på läsaren. Man gillar
hans egenheter;  besöken i  offrens tysta lägenheter, de till  synes
slumpartade ömhetsbevisen för arbets-kamraterna och så den väl
dolda oron för hustrun."
Helga Lindh, DAST 2004

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130804

N Y . E - B O K

KUNGEN HOTAD. Femte delen av nio i serien om
kriminalkommissarie Nyman av Kjell E. Genberg.
Tidigare utgiven under pseudonymen Christian Aage.
(Inb utg Tre böcker förlag 2003). Wela Förlag 2013.
ISBN 978-91-86081-78-2, E-bok 62000 ord.

I det alltmer brutala Göteborg hittas två människor mördade på ett
café.  För  våldsroteln  kompliceras  arbetet  av  att  kommissarie
Arnold Nyman är förändrad och verkar betryckt efter sitt senaste
uppdrag.

"Det  är  fullt  ös,  med  Nyman ofta i  bakgrunden  i  ett  energiskt
poliskollektiv och med brutala poliser, mordiska motorcykelgäng
och slemma knarkkungar från Balkan i en blodig intrig. ... Snyggt
jobbat."
Sydsvenska Dagbladet

"Några få ord,  en bisats  här, en utförd handling – så kan man
åtminstone se en smula mer än bara konturerna av en människa.
Dessutom utvecklas karaktärerna böckerna igenom och har man
läst  en  eller  flera  av  de  tidigare  historierna  blir  också
igenkännandet en hyfsat stor del av det totala intrycket. Som alltså
är gott."
Jury I 2004

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130714

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 120728

N Y . B O K

I LOKATTENS SPÅR Antologi med prosa och poesi
utgiven av Skrivare i Hälsingland med 40 deltagande
författare 2012. Mitt bidrag: Det barkar åt helvitte.
ISBN: 978-91-637-0124-5. Tryck; Scandinavian
Books A/S.

Föreningen  Skrivare  i  Hälsingland  är  öppen  för  alla  som  är
intresserade  av  skrivande  och  har  anknytning  till  Hälsingland.
Därför  är antologin en kör med många röster. Boken innehåller
både  prosa  och  poesi.  Poesin  är  både  experimentell  och
traditionell, prosan både berättande och mer prosalyrisk.

I inbjudan till deltagande i antologin fanns en uppmaning att låta
sig  inspireras  av  Hälsinglands  natur.  Hälsingland  med  sina
blånande  berg  har  ju  såväl  hav  som  djupa  skogar,  böljande
jordbrukslandskap  och  mörka  tjärnar.Texterna  i  antologin
avspeglar landskapets skiftningar men också att Hälsingland är en
del av Sverige i den globaliserade, ensamma tid som är vår.

Det tidstypiska möter det allmänmänskliga, i dåtid och nutid.Här
möter vi  ungdom och åldrande, längtan och saknad,  humor och
vrede. Här möter vi människor i olika åldrar, också hundar, får“och
vargar.Här finns samhällsengagemang, vemod, humor och skräck
och det mänskliga mötet  som skapar hopp när  vi  ser att  vi  alla
delar samma grundvillkor.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 120513

N Y . B O K

SKOTTDAGEN och andra ruskigheter, E-bok. Wela
Förlag (www.welaforlag.se) i samarbete med
föreningen Novellmästarna 2012 Utgivingsdatum 7
maj. Boken finns tillgänglig på bl a Adlibris. ISBN
978-91-86081-45-4.

Noveller av Ulf  Durling, Ahrvid Engholm,  Bertil Falk, Kjell E.
Genberg, Niki Loong, Helena Sigander, Ulla Trenter och Cecilia
Wennerström.

Novellmästarna är en ideell förening för novellens främjande. Den
består av författare av vilka flera är nestor inom svensk novellistik.
I varje fall måste Ulf Durling, Kjell E. Genberg och Ulla Trenter
räknas  som  sådana.  Genberg  har  exempelvis  skrivit  över  600
noveller i alla tänkbara genrer under ett drygt halvsekel.
(Ur Bertil Falks förord).

Vill du se omslaget, klicka här!

- 120503
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K U R I O S A

Historien bakom Morden i Finnmarken

Nu har romanen Morden i Finnmarken anlänt. Det är en snygg och
trevlig liten sak,  inte  alltför  omfångsrik och med ett spännande
innehåll. Romanen bygger på verkliga händelser och utspelas tiden
före och efter solskensolympiaden 1912, i trakterna kring poeten
och kompositören Dan Anderssons bygder, Finnmarkerna norr om
Ludvika i Dalarna.

Historien spinner runt den ökände flåbusen Lasse ”Kavalleristen”
Enskog, en farlig vilde, kvinnoplågare, hembrännare och dråpare
och hans styvson Axel som vill bli något mer än en människa som
lagar skor. Han tror sig vinna frihet genom att bli fotograf. Axel
har ambitioner och framtidsplaner. Han önskar lyckas i livet och
vill bort från den eländiga gården på Uvberget.

Han vill också få älska och att bli älskad, något som tycks svårare
än han anat.
Romanen kretsar kring osofistikerade människor, kring sprit och
ond bråd död,  men  är  inte  enbart  en  kriminalhistoria.  Dåtidens
sociala  klyftor,  den  fattiges  känsla  av  förnedring  och  brist  på
rättvisa får den ”gamla goda tiden” att framstå som mindre god.
Morden  i  Finnmarken  bygger  på  händelser  som  inträffade  i
Grangärde Finnmark – i Dalarnas sydvästra hörn, på gränsen till
Västmanland – där det under förra seklets tidigare år levde en man
som fruktades av många. Han hette Kalle Granlund men kallades
Gardist-Kalle och hade en styvson vid namn Albert. Deras namn
förknippas med fyra mord varav två är utredda, ett ouppklarat och
ett osäkert om det ens inträffat.

Det var en gudlös och laglös trakt. Prästen i Grangärde klagade
över att finnmarksborna inte kom till dopet med sina ungar innan
barnen  själva  var  stora  nog  att  kunna  gå  till  kyrkan.  Den
vidsträckta Finnskogen – mil efter mil av trädbevuxet väglöst land,
kärr, mossar och berg – ruvade runt området med dess små byar
och bosättningar där folk klarade av sina tvister med bössan i hand
utan att blanda in länsman eller domstol.

I  Skattlösberg  bodde  traktens  mest  kände  son  Dan  Andersson
(1888–1920),  född i  huset  där  hans far  var  skollärare.  Dan och
Albert Granlund kände varandra och brukade spela fiol ihop.

Genberg  har  använt  denna  bakgrund  när  han  skrev  Morden  i
Finnmarken, men, som han säger: ”Det fanns ett fundament. Men
bygget blev ett helt annat.”

Du kan läsa mer hur du beställer boken lite längre ner.

Morden i Finnmarken packas ur sina lådor. Boken är baserad på
verkliga händelser.

Kavalleristen i boken har som underlag mördaren Gardist-Kalle,
här fotograferad när han grips av polisen.

Huvudpersonernas hem såg ut så här i verkligheten.
I boken beskrivs hur Axel fotograferar Dan Andersson och hans

familj. Så här ser detta foto ut, fast plåtat av en helt annan fotograf.

- 130626

N Y . E - B O K

LÖPARNA . Fjärde delen av nio i serien om
kriminalkommissarie Nyman. Av Kjell E. Genberg.

DAST Magazine hittar man numera på nätet:
www.dast.nu.

N Y . B O K

SERIEMÖRDARE. Ondskans ansikten i alla
världsdelar. Inbunden 272 sidor. MB Förlag. Tryck:
Exakta Printing 2011.

När någon mördar av vinning, för att få makt eller av svartsjuka
höjs inga ögonbryn. Men det finns personer vars mordiska drifter
är höjda i dunkel. Somliga av dessa mördar fler än tre människor
med en avkylningsperiod mellan varje  varje  dåd.  Dessa dråpare
brukar  kallas  seriemördare  –  ordet  myntades  1976  av  FBI:s
profilerare Robert K. Kessler – och har blivit föremål för många
romaner, filmer, noveller och teaterpjäser på senare år.

Verklighetens seriemördare  kan till  och med vara grymmare  än
fiktionens.

Kjell E. Genberg har studerat fenomenet från äldre dagar till nutid.
Man  kan  finna  dessa  människor  på  världens  alla  kontinenter  –
utom Antarktis. Ett av de första väldokumenterade fallen gällde en
1500-talskvinna – den ungerska grevinnan Elisabeth Bàthory. Hon
påstods ha mördat 600 människor, men dömdes slutligen för mord
på 80.

En av de mest kända i modern tid är amerikanen Ted Bundy, som
slutade sitt liv i elektriska stolen. Men det finns många fler som
skapat svarta tidnings-rubriker.

USA är det land som enligt statistiken hyser flest seriemördare.
Sydafrika kommer som god tvåa och när de sovjetiska arkiven nu
öppnats kan man konstatera att Ryssland går in på bronsplats. Men
även  Europa,  Asien,  Australien  och  Sydamerika  har  haft  sin
beskärda del av denna typ av brottslingar.

Genberg  berättar  om grymma  fall  i  många  av  världens  länder.
Naturligtvis inte alla. Då skulle boken ha blivit många tusen sidor
tjock. Men urvalet är skrämmande nog ...

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 111121

N Y . B O K

PARADISVÄGEN. Dolda noveller och glömda
pärlor. Häftad 160 sidor. ZenZat Förlag, Trelleborg
2011. Tryck: Holmbergs i Malmö 2011.

Kjell  E.  Genbergs  novellistik  finns  spridd  över  ett  stort  antal
tidningar, tidskrifter och antologier under ett halvt sekel. Det finns
nästan ingen genre som han inte gästspelat i under denna tidsrymd.
Denna novellsamling visar att han är mycket mer än författare till
deckare,  thrillers  och  västernböcker.  Faktum  är  att  han  gjort
hembesök i så många olika genrer att den som tror att han ”bara”
är en underhållare får här anledning att ändra uppfattning.

Vill du se omslaget, klicka här!
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Tidigare utgiven under pseudonymen Christian Aage.
(Inb utg Tre böcker förlag 2002) Wela Förlag 2013.
ISBN 978-91-86081-77-5. E-bok 54000 ord.

I Göteborg härjar flera ligor, vars springpojkar – löpare – utför den
smutsiga delen av hantverket. Under några varma höstdagar blir
det  närmast  kaos  på  våldsroteln  i  Göteborg  och  kommissarie
Arnold Nyman tvingas lägga etiken åt sidan när hans egen dotter
hamnar  i  centrum  för  gängkrigen.  En  spännande  och  djupt
mänsklig roman som utspelas i Göteborg 2001 - det år då terrorn
tog fart på allvar i världen.

"I ett väl skildrat Göteborg drar det ihop sig till gangsterkrig när
konkurrerande finsk- och jugoslavienstyrda ligor slåss om makten
i staden. Poliserna har familjeliv och -problem som de flesta av
oss. Bovarna får även de karaktär och mänsklighet."
BTJ

"Genberg har en ovanlig förmåga att  få sina personer att leva.
Man lider med dem och gläds med dem. Det här är enligt  min
mening en av årets svenska toppböcker."
Skånska Dagbladet 2002

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130626

N Y . E - B O K

MORDEN I FINNMARKEN. Av Kjell E. Genberg.
Exilium Förlag 2013. ISBN 978-91-87511-08-0. 272
sid.

Morden  i  Finnmarken  är  en  fri  omdiktning  av  autentiska
kriminalfall. Händelserna utspelar sig under en femtonårsperiod i
början av förra seklet.  Huvuddelen sker  i Dalarnas Finnmarker,
Dan  Anderssons  trakter  kring  Skattlösberg,  Grangärde  och
Ludvika  men  också  på  fängelset  Långholmen  i  huvudstaden,  i
Göteborg och i den amerikanska gangsterstaden Chicago.

I  Finnmarken  är  Lasse  Enskog en ökänd figur,  en farlig vilde,
kvinnoplågare,  hembrännare  och  dråpare.  Styvsonen  Axel
drömmer om att bli älskad av en kvinna men hur han än imiterar
äldre karlars sätt mot kvinnor blir han ratad. Han önskar sig frihet
och tror sig hitta den genom att bli fotograf.

En insiktsfull och dramatisk historia om människor som levde för
inte alltför länge sedan, i en tid så olik vår egen men på något vis
ändå så lik.

Kjell E. Genberg har skrivit cirka 250 böcker sedan bokdebuten
1966.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130617

N Y . E - B O K

Vill du beställa boken, klicka här!

- 110919

A N T O L O G I.

FANTOMEN — FRÅN LILA VÅLNAD TILL
BLÅGUL HJÄLTE Antologi från Scandinavian
Chapter of the Lee Falk Memorial Bengali Explorers
Club. Häftad 264 sidor. Kjell E. Genbergs bidrag:
Devil, Guran och jag. GML Förlag, Stockholm.
Tryck GML 2010.

1940  fick  svenska  läsare  stifta  bekantskap  med  en  maskerad
brottsbekämpare från en exotisk djungel - Fantomen. Tio år senare
förärades fantomen en egen serietidning, som ges ut än i dag och
firar  60-årsjubileum 2010.  Trots  seriens  amerikanska  ursprung,
blev förhållandet med de svenska läsarna något speciellt, och i dag
är det många som upplever Fantomen som genuint svensk.

I denna jubileumsbok berättar läsare av tidningen om sin relation
till  Fantomen.  Politiker,  författare,  konstnärer,  journalister,
serietecknare med flera - med den gemensamma nämnaren att de
har kommit i kontakt med och på ett eller annat sätt påverkats av
Fantomen.

Dessutom möter vi några av alla de personer som på ett eller annat
sätt gett liv till Fantomen, samt får ta del av artiklar som belyser
fenomenet Fantomen från flera håll.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 101024

N Y . B O K

DEN SOM GRÄVER EN GROP. 3 mordhistorier av
Kjell E. Genberg, Helena Sigander och Ritta
Jacobsson. Mitt bidrag: Affären som inte sålde
kräftor. LL-förlaget & Novellmästarna 2009.
LL-pocket 112 sidor. Omslag: Torbjörn & Carina
Länk. Tryck: Kristianstads boktryckeri.

I Affären som inte sålde kräftor berättas om Johannes pappa som
var ett kräk. Men hur dog han egentligen? Och varför äter ingen i
byn kräftor längre?
Ritta Jacobssons novell  heter  Dödligt kär.  Baksidestesten lyder:
Från grävskopan hänger kroppen av en ung kvinna med långt blont
hår. Varför dog hon? Vem dödade henne?
Helena Sigander skriver i Mannen som skulle ta livet av sig om
Anton. När hans hustru dör i en bilolycka vill han inte leva längre.
Men att ta livet av sig visar sig vara svårare än han trodde. Den
lilla boken innehåller tre deckarnoveller av Kjell E. Genberg, Ritta
Jacobsson och Helena Sigander. Alla författarna är medlemmar av
Novellmästarna  och  de  har  tidigare  skrivit  flera  omtyckta
deckarantologier för LL-förlaget.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 091004

B O K R E A
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BASKERVILLES HUND. Klassiker av Sir Arthur
Conan Doyle i översättning av Kjell E. Genberg.
Romanen gick ursprungligen som följetong i
engelska The Strand Magazine 1901 till 1902. E-bok
42000 ord. Wela Förlag 2013. ISBN
978-91-86081-86-7. Cirkapris 50:-

Baskervilles hund är kanske A. Conan Doyles mest kända roman
och har bl.a. filmats ett stort antal gånger under årens lopp.

Vid  liket  av den nyligen avlidne  Sir  Charles  Baskerville  hittas
fotavtryck  från  en  gigantisk  hund.  Legenden  om  den  svarta
demonhunden väcks till liv och Holmes och Watson beger sig till
den  dystra  Dartmoorheden  för  att  skydda  den  unge  Sir  Henry
Baskerville.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130604

N Y . E - B O K

EN STUDIE I RÖTT A. study i scarlet 1887.
Klassiker av Sir Arthur Conan Doyle i översättning
av Kjell E. Genberg. Wela Förlag 2013. E-bok 39000
ord, Utg. maj 26, ca-pris 50:-. ISBN
978-91-86081-85-0.

Av de litterära fiktiva karaktärer, som generation efter generation
av läsare efterfrågar så starkt att nyöversättningar, dramatiseringar,
parodier  och  annat  återberättande  aldrig  tycks  ta  slut,  är
privatdetektiven Sherlock Holmes, skapad av A. Conan Doyle, en
av de mest välkända.

Det handlar om ett par mord i London som har djupa rötter i det
förflutna. Dessutom är morden så skickligt planerade att polisen
inte  klarar  av  att  lösa  dem.  Då  ingriper  Sherlock  Holmes,
författarens snillrike detektiv.

Doyles  bok  kom  ut  1887  och  är  den  första  om  Sherlock
Holmes. Den är mycket välskriven och fylld av hastiga växlingar
mellan ljus och skugga. Här finns spännande äventyr och gripande
skildringar av lidande och förtryck.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130603

N Y . E - B O K

ROCKAD MED DROTTNING. Av Kjell E. Genberg.
Wela Förlag 2013. ISBN 978-91-86081-76-8, E-bok
62000 ord. Utgiven 6 maj. Tredje delen av nio i
serien om kriminalkommissarie Nyman av Kjell E.
Genberg. Tidigare utgiven under pseudonymen
Christian Aage. (Inb utg Tre böcker förlag 2001).

Kommissarie  Arnold Nyman blir  förpassad  till  Skåne.  Men  ett
mord  utanför  Malmö  visar  sig  ha  samband  med  brottslighet  i
Göteborg,  där  han  nyligen  haft  en  lyckad  sejour.  Mot  starka
krafters vilja får han återvända dit.

BOKREA I MIN KÄLLARVÅNING

Sedan min son och webmaster Johannes flyttade har jag övertagit
hans lägenhet i gatuplanet och gjort en lite butik där.
I  den  lägenheten  har  jag  nu  mängder  av  böcker  ur  min  rika
produktion och har anordnat bokrea.
Adressen  är  Gårdsfogdevägen  29  (garageinfarten)  i  Mariehäll,
Bromma.
Jag  säljer  pocketböcker  (mest  deckare)  för  10  kronor  styck,
ungdomsböcker från 20:- och häftade samt inbundna böcker från
40:-
Ring gärna först på 08-28 21 90.

- 080414

N Y . B O K

CRIME – THE SWEDISH WAY. Antologi av
Novellmästarna (Bertil Falk). Tryckt i USA 2008.
Häftad 88 sidor. Omslag: Hans Arnold. Mitt bidrag:
The Store That Didn’t Sell Crayfish.

Novellmästarna består  av  Ulf  Durling,  Ahrvid  Engholm,  Bertil
Falk, Kjell E. Genberg, Ritta Jacobsson, Bodil Mårtensson, Helena
Sigander, Olov Svedelid och Ulla Trenter. Vilande medlem Björn
Hellberg.
Boken  delas  ut  gratis  till  delegaterna  vid  kriminalkongressen
Bouchercon  i  Baltimore oktober  2008 för  att  visa  vad  svenska
kriminalförfattare förmår när de skriver noveller.
Än så länge finns boken inte att köpa i Sverige men planer finns
att trycka en upplaga i  Polen som om intresse finns skall gå att
köpa på nätet och i utvalda butiker i Stockholm.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 080227

N E W . B O O K

BRUG NAAR MALMÖ Rode Kamer Verlag.
Originalets titel Rockad med drottning (utgiven i
Sverige under pseudonymen Christian Aage), thriller.
Mjukband, 301 sidor. Utkom september 2007. Tryck:
Uniprint International, Budapest.

Commissaris  Arnold  Nyman  wordt,  ondanks  een  succesvolle
periode  bij  de  recherche  in  Göteborg,  overgeplaatst  naar  de
Zuid-Zweedse provincie Skåne. Als een mysterieuze moord in de
omgeving  van  Malmö  verband  blijkt  te  houden  met  de
georganiseerde misdaad in Göteborg,  keert hij  tegen de zin van
zijn voormalige superieuren terug.
Een mega-proces in Palermo heeft de Siciliaanse maffia weliswaar
van haar belangrijkste leiders beroofd, maar dit betekent niet dat
de organisatie  dood is. De nieuwe top, bestaande uit  echtenotes
van vastzittende maffialeiders, richt zich vooral op de lucratieve
mensensmokkel, in het bijzonder naar Zweden.
Een aantal moorden in en om Göteborg stelt de politie voor een
raadsel.  Samen  met  Nyman lukt  het  de  recherche een  spoor  te
vinden  dat  naar  de  moordenaars  lijkt  te  leiden.  Een  spoor  dat
eindigt  met een keiharde confrontatie  in de onderwereld van de
grootste stad aan de Zweedse westkust.
Kjell E Genberg (1940) is een van de meest productieve schrijvers
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Rester  av  den  sicilianska  maffian,  som  efter  maxiprocessen  i
Palermo  också  har  kvinnliga  ledare,  smugglar  människor  till
Sverige.

Flera  mord  i  och  kring  Göteborg  förbryllar  kriminalpolisen.
Tillsammans med Nyman lyckas poliserna hitta spår som verkar
leda mot mördaren. Denna spännande och initierade roman slutar
med en rå uppgörelse i den verkliga undre världen i västkustens
största stad.

"Boken erbjuder god underhållning. Rätt mycket arbete har lagts
ner på miljöteckningarna. Språket är spänstigt och man besparas
de mest makabra skildringarna av död och lik."
BTJ

"Aage  vet  hur  man  sätter  fart  på en  berättelse  och  skapar  en
hyfsad intrig och dessutom skriver väl."
Sydsvenska Dagbladet 2001

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130504

N Y . E - B O K

DAMOFFER. Av Kjell E. Genberg. Wela Förlag
2013. ISBN 978-91-86081-75-1, E-bok 69000 ord.
Utgiven 9 april.

Nu är det dags för rättegång i muthärvan i Göteborg och åklagaren
klagar över att avgörande bevis har försvunnit. Det är kanske en
följd av Göteborgsandan där tjänstemän skaffar sig förmåner lätt
som  en  plätt.  Häromåret  tog  Uppdrag  Granskning  upp
problematiken men faktum är att boken Damoffer, som kom ut för
13 år sedan, hade den saken som en av delintrigerna. Nu har Wela
Förlag  gett  ut  Damoffer  som  E-bok.  Mer  information  på
www.welaforlag.se och www.elib.se.

Andra delen av nio i serien om kriminalkommissarie Nyman av
Kjell  E.  Genberg.  Tidigare  utgiven  som  inbunden  bok  under
pseudonymen Christian Aage (Tre böcker förlag 2000).

När kommissarie Arnold Nyman i stort sett mot sin vilja förflyttas
till Göteborg hamnar han i ett getingbo. En försvunnen kvinna tros
vara  mördad,  men  när  man  hittar  en  kropp  tillhör  den  en helt
annan. Nyman, som inte känner Göteborg, tvingas treva sig fram.
Resten av roteln arbetar med en våldsam sprängning – ett attentat.
Trådar  leder  mot  en  politisk  höjdare.  Är  stadens  ledning
korrumperad eller handlar det om styrda villospår?
Och vad kan man egentligen hitta i Säveån om man letar noga?

"Kriminalroman med finess. Aage bygger i boken upp raffinerade
händelser och intriger som skapar stora överraskningsmoment."
Norra Västerbotten 2001

"Vem  författaren  än  är  så  skriver  han  intelligent,  oerhört
spännande, roande och läsvänligt."

Skånska Dagbladet 2001

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

van Zweden. Van zijn hand verschenen tot nu toe meer dan 200
romans,  voornamelijk  literaire  thrillers.  Zijn  werk  is  bekroond
door het Scandinavische Genootschap voor misdaadliteratuur.
Brug naar Malmö is deel drie in de reeks over commissaris Arnold
Nyman  en  tevens  Genbergs  derde  roman  in  het  Nederlandse
taalgebied.  Eerder  verschenen van zijn hand:  Retour  Stockholm
(2006) en Dossier Göteborg (februari 2007).

If you would like to see the cover, click here!
If you want to order the book, click here!

- 071022

N Y . B O K

DEN VACKRA FRÅN HUDDINGE av Kjell E.
Genberg. MBF Bokförlag 2007. Inbunden 218 sidor.
Omslagsfoto: Ingram Publishing. Omslag: Joakim
Skyttberg. Tryck: Scandbook 2007.

Den unge kommissarie Holgersson är något av en vagel i ögat på
kolleger  och  överordnade  eftersom  han  har  nya  idéer  om
polisarbete. Ett sätt att bli av med honom är att få honom placerad
inom Mordkommissionen. Hans första fall där blir en utredning av
ett mord i Huddinge. En ung kvinna har hittats död.
Eftersom han skaffat sig en begagnad bil – en Triumph Spitfire av
sportigt  slag  – åker  han gärna till  Huddinge omedveten  om att
bilen har skavanker som kan hota hans liv.
Det  blir  ett  hårt  arbete,  först  utan  resultat  och  avbrutet  av  ett
makabert mord inne i huvudstaden. En man på en uteservering har
blivit skjuten – med pil.
Romanen utspelar sig under 60-talets tidiga år när polisen varken
hade datorer eller DNA att vända sig till. De som arbetade med att
lösa  brott  hänvisades  till  att  själva  dra  slutsatser  från
maskinskrivna protokoll.
Holgersson är en ung man med en sådans alla drifter. Men han har
det inte så lätt trots att sexualmoralen börjar luckras upp.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070921

N Y . B O K

DEN MÖRDADE I MÖLNDAL av Kjell E. Genberg.
MBF Bokförlag 2007. Inbunden 315 sidor.
Omslagsfoto: Ingram Publishing. Omslag: Joakim
Skyttberg. Tryck: Scandbook 2007.

Kommissarie Holgersson framställer sig gärna som en självsäker
ung man med kunskaper om de senaste rönen inom kriminologin.
Detta år – 1967 – har han blivit medlem i Riksmordkommissionen
och skickas till Mölndal utanför Göteborg där den lokala polisen
bett om hjälp med utredningen av ett kvinnomord.
Det  är  ett  svårt  arbete men Holgersson  träffar  en ung kvinna i
Göteborg  och  ljuv  musik  uppstår.  Detta  och  den  kommande
högertrafikomläggningen  gör  att  hans  tankar  inte  alltid
koncentreras på fallet han är där för att lösa.
Och det finns många konstigheter med det. Hur kommer det sig att
den mördade kvinnan var oskuld trots att hon varit gift?

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070921
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- 130409

N Y . E - B O K

FRÄMLINGEN FRÅN EN ANNAN VÄRLD. Av Kjell
E Genberg. Exilium Förlag. ISBN
978-91-980613-6-9, 180039 tecken.

Det handlar om hämnd. Benji Hogg är en ung man. Trots det har
han varit på jakt efter sin mammas mördare nästan hela livet. Nu
är han på en planet med en grön himmel och en del varelser han
helst  går  ur  vägen  för.  Genom Hobo,  en  nyfunnen  kompis,  får
Benji upp ett spår efter mördaren. Denne är en skrupelfri man med
hårda nypor och har ett gäng skjutvilliga hantlangare i sin tjänst.

Kjell E. Genberg har skrivit drygt 200 böcker, i alla genrer. Känd
som deckarförfattare  med  flera  serier.  Han  är  medlem av  bl.a.
Sveriges Författarförbund och Novellmästarna.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130315

N Y . E - B O K

EN BRÖDSKRIVARES RÅD TILL BLIVANDE
FÖRFATTARE. En skrift om romanförfattandets
konst. av Kjell E. Genberg. E-bok 14000 ord. Wela
förlag 2013. ISBN 978-91-86081-69-0.

Kjell E. Genberg har fått över tvåhundra romaner publicerade och
har kallats den svenska populär-litteraturens nestor. I denna lilla
skrift  berättar  han  om  många  sammanträffanden  som  påverkat
hans författarbana.
Trots att det är svårt att beskriva skrivandeprocessen gör han ett
försök utifrån egna erfarenheter.

Hur man författar en synopsis.
Hur man bearbetar en idé utifrån olika perspektiv.
Personer, miljöer, tempus, inre och yttre spänning.

Att skriva är en fascinerande process. Att försöka leva på det man
producerar är inte så enkelt. Men det går faktiskt.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130313

N Y . E - B O K

ITALIENSK ÖPPNING. Första delen av nio i serien
om kriminalkommissarie Nyman av Kjell E.
Genberg. Tidigare utgiven under pseudonymen
Christian Aage. Wela Förlag 2013. E-bok 71000 ord.
ISBN 978-91-86081-70-6.

En  hårdkokt  thriller  om  maffian  i  det  sena  90-talets  Sverige.
Maffians  metoder  skildras  med  en  hänsynslös  saklighet  som
förmedlar en känsla av glödande indignation.

N Y . B O K

ÄPPELKRIGAREN av Kjell E. Genberg. MBF
Bokförlag 2007. Pocket 190 sidor. Omslagsteckning:
Ursula Wilby. Omslag: Joakim Skyttberg. Tryck:
Nørhaven Paperback A/S, Danmark.

Nisse  Bredberg  återkommer  till  sitt  tjänsterum i  Polishuset  på
Kungsholmen i Stockholm efter en välbehövlig semester. Där har
han sin bekväma tänkefåtölj – och den får han genast användning
för. Hans chef ber honom nämligen att ta en noggrann titt på några
ouppklarade kvinnomord i huvudstadens förorter. Ligger det en ny
seriemördare bakom morden?
Ju mer Bredberg sätter sig in i fallen desto mer tvivlar han. Han
finner sådant som tyder på att morden är för kalla och precisa för
en sådan lösning.
Medan  Bredberg  masserar  sina  grå  hjärnceller  för  att  finna  ett
ingångsuppslag, vandrar en kallblodig och effektiv yrkesmördare
omkring  i  Stockholm.  Hans  meritlista  upptar  både  uppdrag  i
krigets Bosnien och maffians ”Big Apple”, New York. Ska han nu
lyckas även med sina uppdrag i Stockholm?

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070713

N Y . B O K

ERSÄTTAREN av Christian Aage [pseud för Kjell E.
Genberg]. Kriminalroman. Tre Böcker Förlag 2007.
Inbunden. 383sidor. Omslag: Annika Pilborg.
Tryck:WS Bookwell OY, Finland.

En långtidsdömd serievåldtäktsman flyttas från Kumlafängelset till
Skogomeanstalten på Hisingen. Han lyckas rymma och dessutom
hålla sig undan trots att han jagas av ett stort polisuppbåd. Är han
ute  efter  något  mer  än  att  tillfredsställa  sina  djuriska  begär?
Misstankar om även andra motiv börjar anas.
Men polisen i  Göteborg har  mycket annat  att tänka på.  Kasinot
drar till sig alla tänkbara typer som spelar högt på olika sätt. Några
japaner blir rånade sedan de visat att de gärna vill träffa flickor och
spaningsroteln  synar  en  grupp  prostituerade.  Det  är  inte  bara
spelarna som lever farligt.
Och  när  ett  cementblock  innehållande  ett  mumifierat  lik  trillar
genom  taket  till  ett  närmast  rivningsfärdigt  hus  och  dödar  en
besökande ung man får tekniska roteln ett något ovanligt fall att ta
sig an.
Mitt i allt detta arbetsintensiva kaos lyckas kommissarie Elisabeth
Andersson bli kär som en tonåring – men kan det verkligen hålla
mellan  en  tuff  kriminalpolis  och  en  eftertänksam  revisor  från
Kramfors?

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070628

N Y . B O K

PENGARNA ELLER DÖDEN. Tre historier om brott
av Olov Svedelid, Ahrvid Engholm och Kjell E.
Genberg. Mitt bidrag: Bedragen i Grekland.
LL-förlaget & NovellmästarnA 2007. LL-pocket 95
sidor. Omslag: Torbjörn & Carina Länk. Tryck:
Kristianstads boktryckeri.
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"Italiensk  öppning är en fräsig  actionrysare  med  en  sympatisk
huvudfigur: kommissarie Arnold Nyman. Aage skriver väl och vet
att hålla tempot uppe. God deckarunderhållning."
Jan Mårtensson, Sydsvenska Dagbladet 1999.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här för att komma till förlagets sida

om boken.

- 130313

N Y . B O K

DEN STORA PLANETRÄDDNINGEN. Rymdsaga
för barn och ungdom. Av Kjell E. Genberg.
Illustrerad av Daga Wennerström. Häftad 112 sid.
Wela Förlag 2013. ISBN 978-91-86081-58-4.

När  androiden  Niklos  för  andra  gången  dyker  upp  i  kylskåpet
hemma hos Jenny och Jonathan, dras tvillingarna av misstag med
till  Niklos  hemplanet  Karma  Kamelion  i  stjärnbilden  Alfa
Centauri.  I  grannskapet  där  finns  ärkefienden  Monsterplaneten,
vars härskare Gorm vill utplåna androidernas fredliga blå planet ...

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 130212

N Y . E - B O K

TJEJEN SOM INTE SA ETT ORD. Lättläst
mysterieroman för ungdom. av Kjell E. Genberg.
Wela Förlag 2013. E-bok 12000 ord. ISBN
978-91-86081-67-6

Daniel är en vanlig kille på snart femton som gillar tyngdlyftning
och snabba bilar. Han flyttar motvilligt med familjen till en liten
by några mil norr om Gävle. I skolan träffar han Pernilla, som inte
svarar på lärarens frågor och som resten av klassen tycks ignorera.
Daniel tjuvlånar sin brorsas bil och försöker skjutsa den tystlåtna
flickan hem på en igensnöad skogsstig. Han får en puss på kinden
för besväret, men hon säger  inte ett ord. Och varför  har hon så
tunna kläder på sig?

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 130108

N Y . E - B O K

GOMORRON, SODOM. Del 3 i serien om
kriminalinspektör Lennart Lindh. (tidigare på
Lindqvist förlag 1977 och Läsförlaget 1998.) E-bok.
61000 ord. Wela Förlag 2012 . ISBN
978-91-86081-64-5.

Det  börjar  med  en  festglad  kväll  på  Grönan  och  slutar  med
skottlossning när de skrämda festprissarna flyr från en porrklubb i
Klarakvarteren. Våldsroteln på Stockholmskriminalen får fullt upp
när en härva av prostitution och ekonomisk brottslighet nystas upp,
samtidigt  som  ett  barmhärtighetsmord  växer  till  orimliga
proportioner i pressen.

I Pengarna eller döden möter du Arne som råkar ta fel ytterrock
och hamnar i  en vådlig historia med mord,  narkotika ... och en
vacker kvinna;
Ture Storm som får hjälpa sin vän att lösa mysteriet med den döde
golfspelaren på förnäma Bunkershills golfklubb;
mannen som träffar en ung, vacker grekiska när han ska hjälpa en
kompis med en affär. Han behöver pengarna, men flickan är också
lockande.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070213

N Y . B O K

LIVETS SKIFTNINGAR. Red: Lennart Högman &
Elisabeth Lindfors. Mitt bidrag: Brottslingarna.
Förlags AB Gondolin och Skönlitterära
författarsällskapet Stockholm Nord 2006. 176 sidor.
Omslag: Kjell E. Genberg. Tryckt i Gdansk, Polen.

Skönlitterära författarsällskapet  Stockholm Nord ger  med denna
bok ut sin fjärde antologi. Medel för att genomföra antologin har
bland andra tillställts  av Helge Ax:son  Johnsons  stiftelse,  ABF
Solna/Sollentuna/ Nordost och sällskapets Vänförening.
Bidraget från stiftelsen har följande ändamål:
- Genomförande av ett litterärt experiment som har till syfte att nå
läsare med mindre goda kunskaper  i svenska samt de med dys-
lektiska problem.
Vi  har  ställt  samman  ett  antal  noveller  av  skiftande  slag  både
innehållsmässigt  och till omfånget.  Vi har berättelser  med korta
meningar  och  andra  med  betydligt  mer  komplicerade
uppbyggnader. Allt för att tillfredsställa och träna olika kategorier
inom den ovan nämnda Medverkande författare: Lennart Högman,
Kurt  Salomonson,  Lennart  Levi,  Elisabeth  Lindfors,  Lena
Andersson,  Ivar  Lundgren,  Staffan  Dahl,  Stefan  Demert,  Ulf
Durling, Kjell E. Genberg och Torbjörn Lundgren.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 061221

N Y . B O K

STJÄRNFALL av Christian Aage [pseud för Kjell E.
Genberg]. Kriminalroman. Tre Böcker Förlag 2006.
Inbunden 295 sidor. Omslag: Annika Pilborg. Tryck:
Scandbook, Falun.

En MC-liga från Borås kämpar för att slå sig in på den lukrativa
narkotikamarknaden på västkusten. Deras motståndare är två tuffa
lokala gäng, men de nya männen har en ledare med idéer om hur
de ska lyckas bli riktigt stora. Finansieringen är genial och brutal.
Nyblivna kommissarien Elisabeth Andersson och hennes folk på
våldsroteln i Göteborg gör så gott de kan när man i ett rivningshus
i  Majorna  hittar  en  mördad  man  som  misstänks  höra  till  ett
motorcykelgäng. Och Elisabeth blir frustrerad över att en kvinna
på Hisingen får sin hund mördad.
Det är upptakten till en uppgörelse mellan hårdföra män och några
lagens väktare som bestämmer sig för att tänja på paragraferna för
att lyckas nå sitt mål.
I den kampen måste någon av de egna offras ...
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"Det är ingen tvekan om att Kjell E. Genberg skrivit en av årets
bästa deckare."
Smålandsposten 1977

"Kjell  E.  Genberg  väver  ihop  trådarna  till  en  lättläst  och
spännande brottsroman."
Östersunds-Posten 1977

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 121222

N Y . E - B O K

AV EN SLUMP. Av Kjell E. Genberg. Del 2 i serien
om kriminalinspektör Lennart Lindh. (Lindqvist
förlag 1976, Läsförlaget 1993). E-bok. 68000 ord.
Wela Förlag 2012. ISBN 978-91-86081-63-8.

I ett osminkat, våldsamt och pulserande Stockholm finns polisen
som hatar utlänningar, mannen som hyr en mördare, flygvärdinnan
som  själv  blir  mördad  och  en  journalist  som  kommer  vissa
sanningar  för  nära.  Det  tar  sin  tid  innan  utredarna  hittat  ett
samband och inser hur nära den organiserade brottsligheten har till
maktens höjder.

"Bland dem som odlar illusionslösheten som schablon är Genberg
den mest professionelle."
SvD 1976

"Kjell Genbergs böcker må ibland vara skrivna på gedigen rutin,
men tråkiga blir dom aldrig. Inte den här heller."
Östersunds-Posten 1977

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 121201

N Y . E - B O K

ETT MORD I MÅNADEN. Av Kjell E. Genberg.
E-bok, 45 466 ord. Exilium 2012. ISBN
978-91-980613-3-8.

Med sin lakoniska stil höjer Kjell E. Genberg gradvis spänningen.
Det  handlar  om  tretton  brott  (plus  en  bonus).  De  utförs  av
människor som inte tycker att de har sig själva att skylla. Det är
omständigheterna. Det är kriget. Det är orättvisorna och otur. Att
man är född på skuggsidan, rätt och slätt, och inte fått en chans.
Om man inte tar saken i egen hand kommer man att stå tomhänt en
vacker dag. Kanske dör man i förtid. Bättre då att förekomma allt
ont och slå till medan tid och möjlighet är.

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 121201

N Y . E - B O K

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 060831

N Y . B O K

VILDA VÄSTERNS HJÄLTAR OCH BANDITER av
Kjell E. Genberg. Bokförlaget Norlén & Slottner
2006. Faktabok. Kartonnage 235 sidor. Illustrerad.
Omslag: Anna Wånggren. Tryck: SvandBook, Falun.

Vilda Västern är på väg tillbaka, sägs det.
Sanningen  är  väl  den  att  intresset  för  denna spännande  epok i
Amerikas historia aldrig försvunnit.
I Vilda Västerns hjältar  och banditer  berättas  de (nästan)  sanna
historierna om de män och kvinnor vars öden aldrig upphör att
fascinera, trots att händelserna de var med om utspelades i en grym
och bister tid för mer än hundra år sedan.
Bland huvudpersonerna i  boken finns förstås  Buffalo Bill  Cody,
Jesse  James,  Wyatt  Earp  och  Doc  Holiday,  förutom färgstarka
kvinnor som Belle Starr, Calamity Jane och Pearl Hart.
Om alla dessa kan sägas att de stämmer in på bokens namn – det är
svårt att avgöra om de var hjältar eller banditer. Ofta var de båda
delarna samtidigt.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 060629

N Y . B O K

RETOUR STOCKHOLM. Kjell E. Genberg. Literaire
thriller. Paperback, 316 pp., 14 x 21,5 cm, € 17,50,
isbn 9078124032 - nur: 33. Verschijnt 1 februari
2006.

RETOUR STOCKHOLM av Kjell E Genberg. Originalets titel
Italiensk öppning (utgiven i Sverige under pseudonymen Christian
Aage), thriller. Mjukband, 316 sidor, 14 x 21,5 cm, € 17,50, isbn
9078124032-33. Utkom 1 februari 2006.)

"Kjell Genberg is een rasverteller, die je aan je stoel gekluisterd
houdt" - Svenska Dagbladet

Commissaris  Arnold  Nyman  is  weduwnaar  en  kan  maar  niet
wennen aan het idee dat zijn dochter Helena nu echt volwassen is.
Hij piekert over de vraag hoe zij, als jong plaatsvervangend arts in
het noorden van Noorwegen, het in vredesnaam zonder hem kan
stellen. Hij wordt echter gedwongen aan iets heel anders te denken
als er in Stockholm plotseling oorlog lijkt uit te breken in kringen
van de georganiseerde misdaad. Die oorlog laait in alle hevigheid
op als langs de oever van het meer Mälaren een politieman dood
wordt  aangetroffen,  opgehangen  onder  een  duikplank.  Nyman
vindt meer verdachten dan hem lief is, zowel onder criminelen als
onder zijn collega's. Als het criminele milieu in de gaten krijgt dat
zijn speurwerk hem wel heel dichtbij brengt, slaat men genadeloos
terug.  Precies  op  het  moment  dat  Helena  terugkeert  naar
Stockholm.

"....een sterke aanwinst voor het Zweedse thrillergenre. Ik nodig u
van  harte  uit  tot  het  schrijven  van  meer  van  deze  spannende
verhalen, meneer Genberg." - Östgötaposten
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FLICKA I FÖRDÄRVET. Av Kjell E. Genberg. Wela
Förlag 2012. E-bok 42000 ord. ISBN
978-91-86081-62-1.

Kjell E. Genbergs första kriminalroman från 1974, som då utgavs
med titeln Fnask i fördärvet.

Det är tidigt 70-tal i Stockholm. En kvinna hittas naken och brutalt
mördad på Metargatan i Stockholm och det ser ut som ett vanligt
sexmord.  Men  ju  längre  den  kedjerökande  kriminalinspektör
Lennart Lindh tränger ner i Stockholms sex-, knark- och spelträsk,
desto säkrare blir han på att det är något annat som ligger bakom
den vackra poserings-flickans död. Någonting mycket större ...

"Det  allra  bästa  med deckaråret  är  en svensk debutant,  Kjell  E.
Genberg  med  en  bok  han  kallar  Fnask  i  fördärvet.  Det  är  en
polisroman  av  den  sort  vi  känner  igen  från  Olov  Svedelids,
Sjöwall/Wahlöös och Ed McBains romaner. Fnask i fördärvet är
dessutom osedvanligt opretentiös, den vill helt enkelt berätta om
ett kriminalfall utan större utvikningar. Ibland bränner historien till
och blir riktigt levande. Kjell Genberg har också en kärv humor
som är välgörande." Jury årsbok 1974.

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 121110

N Y . B O K

FAVORITER. FÖRFATTARE OM FÖRFATTARE.
Antologi från Skönlitterära Författarsällskapet
Stockholm Nord i samarbete med Svenska
Humanistiska Förbundet. Red Anders Björnsson.
Omslag: Ragni Svensson, Tryck: Instant Book, 270
sid. Mitt bidrag En riktig detektiv. Bidrag om mig:
Sådana som han görs inte längre av Dag Öhrlund.
CKM Förlag 2012.

En  författare  blir  till  genom sina  läsare.  De  behöver  inte  vara
många, men författaren vill veta hur de tänker och hur de reagerar
när de läser vad han eller hon har skrivit. Ingen författare skriver
för  sig själv,  några skriver  kanske för  eftervärlden. Det är  Lika
naturligt som att varje människa vill ha en annan människa, helst
fler än en, att prata med eller att tänka på för att kunna existera och
överleva. Det finns de som vill bli ihågkomna.
Men  varje  människa  är  också  en  läsare,  eller  åtminstone  en
avläsare, och hon har därför nästan alltid något att säga om vad
andra har sagt och skrivit. På det viset finns det i varje läsning ett
potentiellt  författarskap.  Att  reagera  på  någonting  skrivet  kan
också det  vara  eller  bli  litteratur.  Att  låta  författare  reagera  på
författare bör kunna vara det i hög grad. Dialogen är lika viktig
som kritiken för den som vill få en äkta förståelse.
I den andan - för att förstå och för att hålla dialogen levande - har
denna  antologi  tillkommit.  Ett  antal  författare  från  olika  fält
skriver om andra författare från olika fält - några levande, andra
döda. Vi som har gjort den här boken tror att de som läser den ska
få nya idéer och impulser när de ställs inför ett författarskap.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 120918

N Y . E - B O K

Kjell  Genberg  is  een  van  de  meest  productieve  schrijvers  in
Zweden.  Van  zijn  hand  verschenen  tot  nu  toe  meer  dan  200
romans, voornamelijk literaire thrillers. Samen met de titels van
auteurs als Stephen King en Hans Christian Andersen staan zijn
boeken in de top van de leenlijst van de Zweedse bibliotheken.
Zijn werk is bekroond door het Scandinavische Genootschap voor
misdaadliteratuur  (Skandinaviska  Deckarsällskapet).  Retour
Stockholm  is  Genbergs  eerste  roman  in  het  Nederlandse
taalgebied.

Vill du se omslaget, klicka här!
Boken kan beställas via förlagets hemsida: www.rodekamer.nl

- 050927

A N L I T A . G E N B E R G

Den skola eller det bibliotek som vill boka Kjell E.
Genberg för ett författarbesök kan göra detta hos
Författarcentrum. Du kan ringa 08-611 58 06, men
lättast går det per e-post.

Författarcentrums e-post: mikaela@forfattarcentrum.se

Eller e-posta kjell.e.genberg@keg.se

F Ö R E N I N G A R

SÄLLSKAPET DECKARVÄNNERNA

Tycker du om att läsa deckare? Vill du veta mer, om författare, om
verklighetens polisarbete? Då kan du gå med i Sällskapet Deckar-
vännerna, en förening som funnits sedan 1975 som samlingspunkt
för alla oss som gillar genren. (Men det finns deckarförfattare som
medlemmar också.)
Vår verksamhet  består  i  att  träffas  en gång i  månaden,  vanligen
sista måndagen, vanligen på någon restaurang i Stockholm. Tyvärr
har vårt mångåriga stamställe, krogen Tre Backar, lagts ner, så för
närvarande provar vi på olika ställen. Så skall du ha någon glädje
av att vara med bör du inte ha alltför långt till huvudstaden.
Men vi har också gått på teater, sett kriminalfilmer på förhand och
gjort utflykter och vandringar till kriminallitterära miljöer.
Ett par gånger har vi ordnat deckarkryssningar till Åland.
Årsavgiften är 100 kr (150 per par).

Vill du veta mer? Ta kontakt med ordföranden Leif-Rune Strandell:
leif-rune.strandell@hem.utfors.se

Klicka här för att ladda ner aktuell kallelse i PDF-format (090926)

P E R M A N E N T . I N F O

Du är besökare nummer:
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DEN MÖRDADE I MÖLNDAL. Del 3 (av 3) i serien
om kommissarie Holgersson. Av Kjell E. Genberg.
E-bok 73000 ord. Wela Förlag 2012. ISBN
978-91-86081-56-0.

Kommissarie Holgersson är en självsäker ung man och noga påläst
vad  gäller  de  senaste  rönen  inom  kriminologin.  Det  är
högertrafikomläggningens  år  1967  och  Holgersson  har  blivit
medlem  av  Riksmordkommissionen.  Han  skickas  till  Mölndal
utanför  Göteborg  för  att  hjälpa  till  med  utredningen  av  ett
kvinnomord.

”Holgersson är inte den mest sympatiske kommissarien i Genbergs
dira produktion. Men han har en potential och är modern för den
tid han spelar i.”

Per Erik Tell, DAST

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 120908

N Y . E - B O K

DEN VACKRA FRÅN HUDDINGE. Del 2 (av 3) i
serien om Kommissarie Holgersson. Av Kjell E.
Genberg. E-bok 73000 ord. Wela Förlag 2012.
ISBN:91-86081-55-1. ISBN 13: 978-91-86081-55-3.

En ung studentska från en välbärgad familj hittas död i Huddinge i
början på 60-talet. Den unge kommissarie Holgersson, redan känd
inom poliskåren inte bara för sin professionalism utan också för ett
visst  grabbigt  brudfixande,  åker  dit  i  sin  nyinköpta  begagnade
sportbil av märket Triumph Spitfire, vilket redan det visar sig vara
en äventyrlig historia. Utredningen tycks köra fast även den, och
samtidigt  skjuter  en  okänd  galning  på  folk  med  pilbåge  i
Stockholms innerstad.

Vill du se omslaget, klicka här!
Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 120819

N Y . E - B O K

MANNEN PÅ HAVETS BOTTEN. Kriminalroman i
E-boksutförande.37000 ord. Wela Förlag 2012. ISBN
978-91-86081-50-8.

När  trålen  tas  ombord på  fiskebåten  Norje i  farvattnen  utanför
Blekinge så följer  liket  av en drunknad man med upp på däck
bland fångsten.

Kriminalassistent Christian Carlsson är ny på jobbet i Karlshamn
och  får  ta  hand  om  det  som  man  först  tror  är  en  vanlig
drunkningsolycka.

Men  ett  jack i  halsen  och  en repstump  hårt  fastsurrad  runt  ett
smalben berättar en annan historia, och Christians eget liv hänger
till slut på en skör tråd när han söker efter det avgörande beviset på
havets botten.

Vill du se omslaget, klicka här!
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Klicka här för att komma till förlagets sida om boken.

- 120618

N Y . B O K

VARULVEN I LJUSDAL Kriminalroman i
E-bokutförande, 38 000 ord. Wela Förlag 2012 ISBN
978-91-86081-52-2.

Det är januari 2011 i Hälsingland och en av de värsta vintrarna på
många år. I Föne utanför Färila blir en kvinna och hennes hund
blodigt slaktade av vad som tycks vara ett stort, hårigt odjur. Det är
januari 2011 i Hälsingland och en av de värsta vintrarna på många
år. I Föne utanför Färila blir en kvinna och hennes hund blodigt
slaktade av vad som tycks vara ett stort, hårigt odjur.

Det dröjer inte  länge förrän teorierna om en varulv börjar valsa
runt  i  såväl  kvällstidningar  som  ortspress.  För  den  unge
kriminalassistenten Nicke Svensson står den mystiske journalisten
Uffe Lykander  överst  på  listan över  misstänkta,  men utredaren,
kommissarie Olle  Mannervik,  anar att  allt inte  är vad det synes
vara.

Vill du se omslaget, klicka här!
Info hos www.welaforlag.se.

Uppgifter om hur boken kan skaffas:
www.elib.se/ebook_Getstarted.asp.

- 120513

V O L T A I R E.

Elbolaget Kraft & Kultur, nyligen svindlat på
miljarder, ger också ut kulturtidskriften Voltaire. I
oktobernumret tecknar journalisten och författaren
Dag Öhrlund ett fjortonsidigt porträtt av Kjell E.
Genberg under rubriken:

”They don’t make them like him anymore...”

Så  mannen  som  i  en  tidning  på  70-talet  kallades
”smutslitteraturens  fader”  har  hamnat  i  fint  sällskap:  Voltaires
omslagsbild föreställer Marguerite Duras. På två sidor i liten stil
finns dessutom bibliografin från 1966-debuten Nästa nummer till
2011:s tre böcker Seriemördare, Tre gracer och Paradisvägen.

Voltaires webbplats: www.voltaire.se.

- 111127

N Y . B O K

DE TRE GRACERNA. Av Nils Wahlbom. 1955.
Färdigställt från mycket ofullständigt manuskript av
Kjell E. Genberg. Danskt band 220 sidor. Alibi
Deckare 2011. Tryck Nörhaven, Danmark 2011.

De tre gracerna är en pusseldeckare av det slag som var populärt
under de ”gyllene åren” – vilket inte är så märkligt eftersom boken
skrevs på 50-talet. Gracerna är tre flickor som hängt ihop under
hela uppväxten.

Anja sitter en nyårsafton barnvakt när hon upptäcker arbetsgivaren
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– som borde ha varit på nyårsfest  på Lidingö – liggande död i
husets  hiss.  Men  när  polisen  kommer är  liket  försvunnet.  Fler
mysterier dyker upp.

De sympatiska polismännen Berger och Åberg får mycket att stå i,
medan Anja märker att någon vill henne illa. Vem?

Kan det vara någon av de misstänkta eller – rysansvärda tanke –
någon av hennes nära väninnor.

Skildringen av Stockholm på 50-talet är nostalgiskt bitterljuv och
tidstypisk. Men spänningen är det viktigaste och det blir verkligen
rejält spännande innan sista sidan är läst.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 110919

F I L M.

Genberg - filmstjärnan!

1966 fick Kjell E Genberg en liten filmroll i kortfilmen Grejen.
Filmen är en humoristisk beskrivning av bandet  Lee Kings som
Kjell var manager för.

Filmen finns på DVD som extramaterial till filmen Drra på — Kul
grej på väg till Götet och kan beställas via Klubb Super8.

Klubbsuper8.com

- 110319

N Y . B O K

Genberg på holländska - igen.

Boken  Rövare,  som utkom på  Bokförlaget  Gondolin 2006,  har
översatts till holländska där förlaget Rode Kamer gett ut den som

Kjell E Genbergs Deckarsidor http://keg.se/

14 av 21 2014-02-23 15:22



e-bok i december 2010. Där har den fått titeln Rovers.

Romanen är en fantasyliknande dystopi med humoristiska inslag
som  visar  på  att  makt  verkligen  korrumperar  även  den  mest
idealistiske.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 101211

N Y . B O K

UNG BRÅNAD Redaktör Lennart Högman. En
antologi om kärlek av Peter Curman,Kjell E.
Genberg, Lennart Högman, Sven Olov Karlsson,
Kurt Salomonson, Elisabeth Lindfors och Sven
Wernström. Skönlitterära Författarsällskapet
Stockholm Nord 2009, 114 sidor. Tryck:
CM-Gruppen AB, Bromma. Mina bidrag Den första
gången och Den enda äkta kärleken.

Kärlek i alla dess former är något som intresserar människor av
alla åldrar. Författarna till Ung brånad berättar om sådana känslor i
de mest skilda sammanhang. Från het brånad i bemärkelsen kättja
och lust till minnen från ungdomen som kan vända tillvaron upp
och ner.
Författarsällskapets förra antologi Livets skiftningar spreds bland
anstalter  och häkten och  årets  samling Ung brånad kommer att
skickas som klassuppsättningar till gymnasier. Boken sponsras av
Styrelsen för Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och sällskapet vill
förutom att skapa spänning och känslor också öka språkförståelsen
bland tonåringar.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 091220

N E W . B O O K

ONDER VUUR. Literaire thriller Rode Kamer
Verlag. Originalets titel Löparna (utgiven i Sverige
under pseudonymen Christian Aage), thriller.
Översatt av Marielle Maaswinkel. Mjukband, 244
sidor. Utkom mars 2008. Tryck: Uniprint
International, Budapest.

Chaos  in  de  Zweedse  havenstad  Göteborg.  Op  de  afdeling
geweldsmisdrijven  van  de  recherche  heerst  paniek.  In  de  stad
opereren  enkele concurrerende criminele  organisaties  die  elkaar
naar het leven staan. Een dief en zijn heler raken op gevaarlijke
wijze in de problemen en plotseling worden er kort achter elkaar
diverse moorden gepleegd. Als commissaris Arnold Nyman ook
persoonlijk bij deze moordzaken betrokken raakt,  voelt  hij  zich
gedwongen zeer ongebruikelijke methodes toe te passen.
Intussen ontmoet  zijn dochter  Helena een van huis  weggelopen
meisje dat door boze familieleden achterna wordt gezeten en wordt
er in de stadswijk Heden een politieman doodgeslagen. Is er een
verband? En waar in de stad houden de daders zich schuil? Het
politie-onderzoek verloopt moeizaam en de sfeer bij de recherche
wordt  er  niet  beter  op.  Maar  tussen  alle  bedrijven  door  merkt
Nyman tot zijn verbazing dat hij bezig is verliefd te worden.

If you would like to see the cover, click here!
If you want to order the book, click here!
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- 080313

G R A T I S . B O K

Läs en bok av Genberg på nätet – gratis.

Nu finns den historiska äventyrsboken Fasornas färd av Kjell  E.
Genberg att läsa hos Läs en bok på nätet. Du hittar den på www.las-
en-bok.com.
Den går att läsa direkt om du har Adobe Reader. Saknar du detta
program finns det att kostnadsfritt ladda ner på samma sajt.
Boken kan läsas direkt på skärmen eller laddas ner som pdf-fil för
utskrift eller senare läsning.
Inom kort skall också 70-talsdeckaren Höjdaren av Genberg också
ligga på samma sajt.
Läs en bok är utgiven av den skånske författaren Tord Wallström
och där finns ett hyfsat stort antal böcker i flera genrer av olika
författare.

- 080202

S I S T A . D A S T

DAST nr 4 2007 är ute nu, vilket också blir den sista
någonsin. Mer info på DAST-sidan.

- 071227

N Y . B O K

RÖSTER I HÄLSINGLAND Antologi Anne Brügge.
En bok för alla 2007. Inbunden 256 sidor. Omslag:
Anna-Clara Tidholm. Tryck: STC, Avesta 2007. Mitt
bidrag: Del av kapitel ett ur romanen Bandet (1978).

Det  presenteras  sålunda:  Förmodligen  är  han  Sveriges  mest
produktiva  författare  med  pseudonymer  som  Matt  Jade,  Shell
Earlin och Ida Maria Bengtsdotter. Kjell  E. Genberg debuterade
igen 1999 som Christian Aage, ett namn som garanterat placerar
böckerna  först  överallt.  Ben  Hogan  är  hans  mest  kända  vilda
västernfigur. Flera av Kjell Genbergs ungdomsdeckare utspelas i
Ländsjö. Tiden som manager bl.a. för de långhåriga popgossarna
The  Panthers  från  Tallåsen  gav  material  till  romanen  Bandet
(1978)  om nöjesstaden Hudiksvall.  Kjells  alter  ego heter  Nicko
Lundberg.

Del av bokens baksidestext: Vår resa startar mitt i Hälsingland, i
Ljusdal, hos lantmätaren P. H. Widmark som brann för att beskriva
landskapet i siffror. Hans kärlek röjs i berättelsen om hur Ljusnan
tar sig fram via lugnvatten och strömmar och slutligen "med skarp
och våldsam stupning sig i havet uttömmer".
I en text om vägg- och bonadsmåleri går vi tillbaka till tiden då allt
land norr  om Tönnebro kallades Hälsingland.  I  andra ändan  av
tidsaxeln finner  vi  Mirja  Unge  som  skriver  om mobbning  och
Fredrik Strage, som tycker att farfars Gnarp är mer spännande än
vilket lattecafé som helst i världen.
Antologins redaktör Anne Brügge har hittat överraskande många
kvinnliga röster, som i formler mot ormbett eller i ord ristade av
Nordens enda kvinnliga runmästare Gunnborga.
Anna-Clara Tidholm, också hälsing, har illustrerat boken.

Vill du se omslaget, klicka här!
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Vill du beställa boken, klicka här!

- 070927

N Y . B O K

DEN LÅNGE FRÅN SUNDSVALL av Kjell E.
Genberg. MBF Bokförlag 2007. Inbunden 220 sidor.
Omslagsfoto: Ingram Publishing. Omslag: Joakim
Skyttberg. Tryck: Scandbook 2007.

I Stockholm går en psykopat lös och mördar småflickor.
Utredningen hamnar hos kommissarie Holgersson, Sveriges yngste
med den titeln  och just  kommen  från  utbildningen i  Sundsvall.
Han har nya idéer om polisarbete, något som inte alltid ses med
blida ögon av kolleger som tycker att man skall jobba så som man
alltid gjort.
Till  sist  har  han skapat  förtroende för  sig hos de arbetslag han
leder. De hittar ledtrådar, men många visar sig vara villospår.
Romanen utspelas i skarven mellan 50- och 60-tal, i en tid då det
varken fanns datorer eller DNA-analyser, utan polisarbete betydde
mycket spring för att samla fakta och stor tankemöda för att dra
slutsatser från dessa.
Dessutom var Sverige annorlunda. Det var inte lätt för en ung man
att  få  sitt  driftsliv  tillfredsställt.  Fast  det  skall  erkännas  att
Holgersson gör sitt bästa även i det avseendet.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070921

N Y . B O K

DAS JAS-KOMPLOTT av Kjell E. Genberg.
Originalets titel: JAS-PLANEN. Neuer Europa
Verlag 2007. Inbunden 180 sidor. Tredje boken i
Schwedischen Kriminalbibliotek. Omslagsfoto:
Roman Arcea. Omslag: Peggy Stelling. Tryck: Gemi
s.t.o, Tjeckien.

Ex-Terrorist  Tilly  Morgenstern  bekommt  überraschend  einen
Antrag am ersten Hafturlaub genehmigt. Bereits am ersten Morgen
”in  Freiheit”  steht  er  allerdings  schon  unter  Verdacht,  den
Botschafter  eines Balkanlandes getötet  zu haben. Dieser var  als
Spion auf  die Flugzeuge der  schwedischen JAS-serie  angesetzt.
Um die wahren Mörder zu decken wird Tilly zum Sündenbock
gemacht  und von der  Schwedischen Sicherheitspolizei  und dem
CIA gnadenlows gejagt.
Kjell E. Genberg schrieb in vielen Genres bis er zum Krimi fand.
Heute gehört  er  zu den meistgelesenen Autoren Schwedens und
hat viele Preise bekommen.
Die  Schwedishe  Kriminalbibliotek  präsentiert  wichtige
Meilensteine  der  schwedischen  Kriminallitteratur  –  von  den
Anfängen bis Heute. Alles Bestseller, alles Schweden und Krimis
der Extraklasse.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070721

N Y . B O K
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BANANSTJÄLKEN av Kjell E. Genberg. MBF
Bokförlag 2007. Pocket 197 sidor. Omslagsteckning:
Ursula Wilby. Omslag: Joakim Skyttberg. Tryck:
Nørhaven Paperback A/S, Danmark.

Nisse Bredberg är en skicklig och samvetsgrann kriminalpolis. I
övrigt är han dock inte mycket att ha. Hans privatliv är minst sagt
kaotiskt, hans hustru är otrogen och vill skiljas.
Samtidigt  som  Stockholm  drabbas  aven  sällsynt  obehaglig
seriemördare, vars övergrepp innehåller sexuellt märkliga detaljer,
kidnappas två barn.
Myndigheterna befarar att de kommer att smugglas ut ur landet.
Det är ont om folk på roteln och Bredberg blir involverad i båda
fallen. Under spaningsarbetet träffar han en kvinna som han blir
häftigt  förälskad i.  Han beslutar  sig för  att  gå med på hustruns
skilsmässokrav - men samtidigt ge igen för gamla oförrätter ...
Upplösningen av denna psykologiskt inriktade polisroman utspelas
på ett av Stockholms mest kända landmärken och är av minst sagt
spektakulär art.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070713

N Y . B O K

PERSIKOHUDEN av Kjell E. Genberg. MBF
Bokförlag 2007. Pocket 191 sidor. Omslagsteckning:
Ursula Wilby. Omslag: Joakim Skyttberg. Tryck:
Nørhaven Paperback A/S, Danmark.

På  middagsbordet  i  Herrgårdens  eleganta  matsal  ute  på  Ekerö
gnistrar rött vin i slipade kristallglas i reflexerna från levande ljus i
silverstakar. Just som mannen vid bordets kortända reser sig för att
utbringa  en  skål  krossas  glasen  i  rummets  franska  fönster  och
några beväpnade män i rånarhuvor tränger in.
När de lämnar huset stiger redan brandrök mot skyn och eldslågor
slickar  husfasaden  upp  mot  taknocken.  Men  människorna  i
matsalen  märker  inget;  De  är  redan  döda,  massa¬krerade  och
våldtagna.
På Stockholmspolisens mordrotel  har  Nisse Bredberg befordrats
till  kommissarie.  Och  när  Ekerös  politiker  kräver  ett  snabbt
uppklarande av de bestialiska morden i herrgården får Bredberg ta
sig an fallet. Han får upp ett spår och griper en misstänkt man. Då
får  han  kontakt  med  en  kvinna  av  orientaliskt  ursprung,  med
persikohy och mörka ögon som Bredberg känner att han är på färd
att drunkna i. Hon vädjar till honom att släppa mannen fri - och
Bredberg befinner sig plötsligt i ett moraliskt dilemma ...

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070713

N Y . B O K

ODJURET av Kjell E. Genberg. MBF Bokförlag
2007. Ungdomsbok. 1:a upplagan kartonnage 110
sidor. Omslagsteckning: Ursula Wilby. Omslag:
Joakim Skyttberg. Tryck: Nørhaven Paperback A/S,
Danmark.

Elias och hans far har kommit till Sverige som flyktingar och bor
på en flyktingförläggning. En dag får de höra att de kanske inte
kommer att få stannas. Risken är stor att de ska tvingas tillbaka till
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sitt krigsdrabbade hemland. De blir förtvivlade.
Elias  och hans far tar risken att rymma! Efter  en besvärlig resa
hamnar  de  i  den  stora  vildmarken  i  norr.  Under  resan  skadar
Joseph, Elias pappa, sitt ena ben.
De hittar en gammal stuga och gömmer sig där. Men de känner sig
påpassade.  I  skogen  lurar  otäcka  varelser  –  och  även  kanske
myndigheterna – som Joseph tänker på som ”Odjuret” – som vill
utvisa  dem.  Bland  fåglarna  på  himlen  ser  Elias  en  dag  en
helikopter. Fienden är nära.
Så kommer någon smygande genom skogen. Elias drar sin kniv,
för nu nu gäller det friheten – och den kan vara mer värd än livet!

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070628

N Y . B O K

DOSSIER GÖTEBORG Rode Kamer Verlag.
Originalets titel Damoffer (utgiven i Sverige under
pseudonymen Christian Aage), thriller. Mjukband,
288 sidor. Utkom februari 2007.

Als commissaris Arnold Nyman – min of meer tegen zijn wil –
wordt overgeplaatst van Stockholm naar Göteborg, komt hij in en
wespennest  terecht. Er is  ee vrouw versvenen van wie gevreesd
wordt dat ze is vermoord. Maar als er eindelijk en lichaam wordt
gevonden, blijkt dat van iemand anders te zijn.
Arnold Nyman, die de stadt Göteborg niet kent, ist gedwongen er
op de tast  zijn weg  te  vinden,  De andere medewerkers  van de
afdeling geweldsmisdrijven zocken intussen naar de dater van een
bomaanslag.Hier  lijken  de  sporen  naar  een  hoge  gemeentelijke
politicus te leiden. Is het stadsbestuur van Göteborg echt corrupt of
wordt de politie slechts op een dwalspoor gebracht? En wat vind je
eigenlijk in de rivier als er eens goed wordt gezocht?
”Ongelooflijk  spannend  en  intelligent  geschreven.  Een
fatanstische  leeservaring.”  Jean  Bolinder,  Skånska  Dagbladet
”Het  spannendste  boek  dat  ik  in  tijdcn  heb  gelezen.”  Hans
Lindberg, Folkbladet Norrköping. Kjell E Genberg (1940) is een
van de meest productieve schrijvers van Zweden. Van zojn hand
verschenen tot nu toe meer dan 200 romans, voornamelijk literarie
thrillers.  Zijn  werk  is  bekroond  door  het  Scandinavische
Genootschap vor misdaadliteraturrr. Dossier Göteborg is Genbergs
tweedte roman in het Nederlandse taalgebied. Erder verscheen van
zijn hand Retour Stockholm (de Rode Kamer, 2006).

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 070322

N Y . B O K

RÖVARE av Kjell E. Genberg. Förlags AB Gondolin
2006. Ungdomsbok. 1:a upplagan häftad 142 sidor.
Omslagsfoto: Roberto Wangeman. Omslag: Helmuth
Glöck. Tryckt i Gdansk, Polen.

Alexander kastades ut från tyrannens stad fast besluten att en gång
återvända för att hämnas.
Ute på den farliga och ödsliga landsbygden fångades Alexander av
ett rövarband. Han kom att li en bricka i flera maktspel och fick
både vänner och dödsfiender.
Till sist hade han nått den position han behövde för att bli ledare
för revolten mot tyrannen.
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Men till vad tänkte Alexander använda sin makt?

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 060426

N Y . B O K

UNDER RESANS GÅNG. En antologi redigerad av
Lennart Högman och Kurt Salomonsson för
Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord.
Medverkande författare: Lennart Högman, Kurt
Salomonsson, Elisabeth Lindfors, Olof Djurfeldt,
Ingrid Edgaardh, Ivar Lundgren, Bo Jonasson, Ulf
Durling, Kjell E. Genberg, Stefan Denert. 160 sidor.
Kartonnage. Mitt bidrag: Ung man på vägar och
hav. Omslag: Tord Lund. Utgiven 2006 av Förlags
AB Gondolin. Tryckt i Gdansk, Polen.

Antologin Under  resans gång handlar  om resor,  yttre  eller  inre.
Ofta  är  det  en  kombination  av  de  fysiska  och  psykiska
upplevelserna.
Omslaget  till  boken,  ett  foto  av  en  konstnärlig  gestaltning,
”Bärande  ljus”  i  Södra  Länken,  Stockholm  är  en  skapelse  av
Sollentunakonstnären Leif Bolter. Konstfotografen Tord Lund har
kongenialt  fångat  stämningarna  i  boken  genom  sitt  fotografi.
Sveriges  mest  aktiva  kultursällskap  presenterar  ännu  ett
tidsdokument.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du beställa boken, klicka här!

- 060117

N O T E R A

VARNING! KAPAD ADRESS!

Det  kommer  emellanåt  spam  från  ”kjell.e.genberg
@mailbox.swipnet.se”  med  medicinska  erbjudanden.  Detta  är
bluff!  Jag  säljer  böcker  –  inte  penisförlängare  eller  annat  med
sexuell anknytning – och berättar på hemsidan om nya romaner.
Min gamla e-adress är kapad av illasinnade amerikaner.
Jag nås på ”kjell.e.genberg@ keg.se” numera.

/ KJELL E. GENBERG

- 060108

N Y . B O K

UR MIN SKOTTVINKEL av Kjell E. Genberg.
Förlags AB Gondolin 2005. Inbunden 239sidor.
Omslagsfoto: Hagen Hopp. Omslag: Helmuth Glöck.
Tryckt i Gdansk, Polen.

På baksidan står: Vem är egentligen denne man? Vi vet hur han har
försörjt  sig:  som  aspringpojke,  radskrivare,  lotsbiträde,
tivolianställd,  mudderverksarbetare,  privatchaufför,  sjöman,
musiker, manager, tidningsman och porrförfattare.
Han har sett till att människor dödats i flera världsdelar, men är
också den som sett till att grymma brott blivit lösta.
Mannen  är  Kjell  E.  Genberg,  författare  till  otaliga  spännings-
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romaner under fyra decennier. Inspiration till dem har han fått från
sitt liv – också det en spännande berättelse, som avslöjas i denna
bok.

Vill du se omslaget, klicka här!
Vill du läsa recensioner av boken, tryck här!

Vill du beställa boken, klicka här!

- 050920

F Ö R F A T T A R M A N U A L

EN BRÖDSKRIVARES RÅD TILL
BLIVANDE FÖRFATTARE
Av Kjell E. Genberg
KEG Publicity 2004
Omslagsfoto: Johannes Genberg
Häftad 41 sidor
Tryck: CM Digitaltryck, Bromma

Kjell  E.  Genberg  började  skriva
tidigt. Först för det egna nöjets skull,
sedan  i  tidningar  och  tidskrifter.  I
denna lilla skrift berättar han om många sammanträffanden som
påverkat hans författarbana. Det började 1954 i ett papperslager i
Hudiksvall där det fanns spännande böcker som lockade honom att
vilja  skriva liknande historier. Det  har inte slutat än,  men 50 år
senare har han fått över 200 romaner publicerade.
Här  berättar han om hur en underhållningsförfattare arbetar, hur
idéer skapas och om hur dessa idéer förvandlas till utgivningsbara
romaner.
Hur man författar en synopsis.
Hur man bearbetar en idé utifrån olika perspektiv.
Personer och miljöer. I vilket tempus man kan skriva, och varför.
Hur skapar man spänning, både inre och yttre.

Vill du läsa recensioner av boken, tryck här!
Vill du beställa boken på räkning, klicka här!

Annars skicka 50 kr samt två (2) frimärken till
Kjell E. Genberg, Box 200 10, 161 02 Bromma

- 040228

Hemsidedesign © Johannes Genberg 1998 och framåt. Allt material får fritt användas. Webräknaren startades 21 juni 1998.
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