Pressemeddelelse

Uhyggelig mordserie i Fjellerup fortsætter
Sidste år kunne sommergæsterne i Fjellerup på Djursland ligge
på stranden og læse om, hvordan et lig blev fundet samme
sted. Dog kun i fantasiens verden i krimiforfatter Steens
Lassens debutkrimi. Nu er der så nye lig i Fjellerup, når Steen
Lassen fortsætter sin krimiserie med næste bind, Til jord skal
du blive.
Under et gravearbejde i Fjellerup gør mandskabet et uhyggeligt
fund – et skelet dukker op af jorden. Hvordan er den døde
havnet der – og er der en drabssag, som mangler et lig?
Kriminalinspektør Lena Nielsen fra Fjellerup bliver sat på
opgaven sammen med sit hold af efterforskere. De finder snart
ud af, hvem den dræbte er, men hvad er der sket for mange år
siden, da vedkommende forsvandt.
Sådan lyder oplægget i Steen Lassen nye krimi i hans
Fjellerupserie. Krimien hedder Til jord skal du blive og udkommer
den 30. oktober. Og det er ikke tilfældigt, at Steen Lassens
krimier foregår i Fjellerup på Djursland, for her bor han selv det
meste af året og er tidligere formand for turistforeningen.
”Jeg nyder meget at bruge de lokaliteter, jeg kender godt,” siger Steen Lassen, ”og så har jeg fået mange
positive tilkendegivelser fra folk, der synes det er sjovt, at mordene foregår lige der, hvor de har deres
sommerhus. Lidt skræmmende og sjovt på samme tid.”
Det er dog ikke fordi, Steen Lassens krimier kun kan læses af lokale fra Fjellerup og omegn. Hovedpersonen
Lena Nielsen og hendes polititeam kommer vidt omkring i deres efterforskningsarbejde og støder både på
prostitution, narkohandel og mord, før den overraskende sandhed kommer for dagen.
--Steen Lassen (f. 1949) er oprindeligt uddannet murer, men endte efter supplerende uddannelse i
forsikringsbranchen. Efter sin pensionering i 2011 begyndte han at skrive krimier, og han debuterede med Du
skylder et liv i 2016. Han bor i Fjellerup og på Lesbos i Grækenland.
Titel:
Forfatter:
Pris:
Sider:
ISBN:
Udgivelsesdato:
Kan købes hos:

Til jord skal du blive
Steen Lassen
199,95 kroner
303
978-87-93525-54-2
30. oktober 2017
Alle landets boghandlere, diverse netboghandlere og www.skriveforlaget.dk
Denne pressemeddelelse samt forsiden af Til jord skal du blive
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.

Skriveforlaget – Allerødvej 30 – 3450 Allerød – Telefon 31 26 11 51 – info@skriveforlaget.dk

