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Iinternasjonal thriller med drapsetterforskeren Javier Falcón i Sevilla. Rafael Vegas led en smertefull død. I et
velstående boligkvarter i Sevilla, i et hus der det så å si er umulig å bryte seg inn, blir han funnet liggende på
kjøkkengulvet. Tilsynelatende har han frivillig drukket kaustisk soda. I hånden har han en papirlapp med
ordene «den tynne luften du puster i fra 11/9 til det hele er over». I etasjen over ligger hans kone, kvalt. Alt
tyder på at Vega først har drept henne og så seg selv. Drapsetterforsker Javier Falcón er overbevist om at det
dreier seg om mord, og at nøkkelen ligger i Rafael Vegas liv. Ifølge vitner var Vega en hjemsøkt mann. Hva
var det som plaget ham? Spøkelser fra fortiden eller farlige allianser i nåtid? Møysommelig begynner Javier
Falcón å danne seg et bilde av den døde, en mann på flukt fra seg selv, med flere identiteter. Men Rafael Vega
er ikke den eneste som tilsynelatende dør for egen hånd i det velstående nabolaget. Hva er det som binder de
døde sammen?Javier Falcón ble introdusert for norske lesere i den kritikerroste thrilleren Den blinde mannen i
Sevillla.Gyldendal har også utgitt to av Robert Wilsons andre romaner, Et lite drap i Lisboa (tildelt The Gold
Dagger Award) og I selskap med fremmede.
Britisk forfatter og populær norgesvenn. Robert Wilson, født i England i 1957, er utdannet ved universitetet i
Oxford. Han har arbeidet innen shipping.
På Dagsnytt Atten i går uttalte programleder Anne Grosvold at hver asylsøker får 31000 i lommepenger.
Det skapte selvsagt furore i sosiale medier. Se fem

