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Kriminalroman: Myntets baksida av Pernilla Ulvblom
I Pernilla Ulvbloms nyutgivna kriminalroman Myntets baksida får problemet med
vattenbristen på Gotland ett återkommande fokus. En aktivist som aktivt kämpar mot
planerna för ett kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland försvinner under märkliga
omständigheter. Något som börjar med ett försvinnande får ytterligare spridning när en
kvinna hittas levande begravd vid en arkeologisk utgrävning i Bunge. Myntets baksida
är den andra fristående delen i serien med kriminalkommissarie Gunnar Öst och hans
team vid Riksmordsgruppen,
Ett obehagligt scenario tornar upp sig för kriminalkommissarie Gunnar Öst när även en känd
kommunalpolitiker anmäls förvunnen. Riksmordsgruppen kallas till Gotland, en efter en, när
utredningen ökar i omfattning. Gunnar Öst som befinner sig på Gotland på en välbehövd
semester efter att ha avslutat en för honom emotionellt påfrestande utredning, tvingas tillbaka
i tjänst. Han är egentligen inte riktigt redo för den omfattning som fallet tar sig, men det är
bara för honom att bita ihop och börja jakten på en hänsynslös mördare.
Pernilla Ulvblom debuterade som kriminalromanförfattare 2016 med kriminalromanen
Stenhamrabrottet som utspelar sig under midsommarveckan 2015 i hennes hemkommun
Ekerö samt utanför Sveg. Myntets baksida tar vid där Stenhamrabrottet slutar. Här blandar
författaren sina egna minnen från somrarna på Gotland med aktuella händelser och ett
spännande kriminaldrama. Ett flitigt lyssnade på Radio Gotland, under det senaste året har
berikat henne med en stor dos lokalskvaller som återspeglas i Myntets baksida.
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