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Vattenbristen på Gotland i fokus i ny kriminalroman
Myntets baksida är den andra fristående delen i serien med kriminalkommissarie
Gunnar Öst och hans team vid Riksmordsgruppen. Efter att ha löst en för Gunnar Öst
emotionellt uppslitande utredning, befinner han sig hos sina svärföräldrar på Gotland
för att vila upp sig. Lugnet förvandlas till något helt annat när dottern till en av
svärföräldrarnas grannar i Hemse försvinner. Spåren leder till konflikten i
Ojnareskogen som handlar om etableringen av ett kalkbrott i områdets känsliga flora
och blivande vattentäkt. Vid en närliggande arkeologisk utgrävning i Bunge görs den
första oroväckande upptäckten.
Myntets baksida utspelar sig strax innan och under Medeltidsveckan på Gotland i början av
augusti 2015. En stillsam semesterperiod har någon vecka kvar av lugn och umgänge med
familjen för kriminalkommissarie Gunnar Öst. Ett förvinnande kan vara en bra början att
komma tillbaka till verkligheten med för honom, men det dröjer inte många timmar förrän
hela Riksmordsgruppen tvingas sluta upp vid hans sida på Gotland och semestern tar ett
hastigt slut. Är Gunnar Öst redo för en omfattande mordutredning, eller kommer hans
omotiverade inställning att påverka utredningen i fel riktning?
Pernilla Ulvblom debuterade som kriminalromanförfattare 2016 med kriminalromanen
Stenhamrabrottet som utspelar sig under midsommarveckan 2015 och i hennes hemkommun,
Ekerö utanför Stockholm samt utanför Sveg. Myntets baksida tar vid där Stenhamrabrottet
slutar. Pernilla Ulvblom blandar i Myntets baksida sina egna minnen från somrarna på
Gotland med aktuella händelser och ett spännande kriminaldrama. Ett års regelbundet
lyssnande på Radio Gotland, har berikat henne med det senaste årets lokala samtalsämnen och
dessa återspeglas i Myntets baksida.
Recensionsexemplar finns att beställa från Books on Demand, BOD, press@bod.se
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