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Kriminalkommissarie utreder mord i Drottningholm
I Kanton i utkanten av Drottningholms slottsområde hörs ett par explosioner i tät följd.
En bil har satts i brand och när lågorna släkts och röken skingrats visar sig kropparna
efter två människor i bilvraket. Pernilla Ulvbloms tredje kriminalroman Bränd vänskap
låter vänskap och tillförlit leda utredningen framåt.
Utan vittnen, teknisk bevisning eller misstänkta tar Riksmordsgruppen sig an utmaningen att
få någon fälld för de brutala morden. Kropparnas identitet ska fastställas, men hur ska det gå
till om tandjournaler inte matchar offrens tänder och kropparna är helt sönderbrända? I Bränd
vänskap ställs det höga krav på utredarna. En gammal vänskapsrelation leder
kriminalkommissarie Gunnar Öst i rätt riktning, men varför mördas en campingägare i
Bromma och på vilket sätt får en skyddsvakt på Försvarets radioanstalt Gunnar Öst att tvivla
på sanningen?
Bränd vänskap är den tredje delen med kriminalkommissarie Gunnar Öst och
Riksmordsgruppen, NOA. Deras erfarenheter, kunskaper och tillförlit till varandra sätts på
hårda prov när samarbetet brister.

Om serien om kriminalkommissarie Östs tidigare delar
Pernilla Ulvblom debuterade som kriminalromanförfattare 2016 med kriminalromanen
Stenhamrabrottet som utspelar sig i hennes hemkommun Ekerö samt utanför Sveg. Två äldre
mord tar motvilligt Gunnar Öst tillbaka till sin ungdomstid. Myntets baksida tar vid där
Stenhamrabrottet slutar. En aktivist på Gotland försvinner och spåren leder till en arkeologisk
utgrävning med många hemligheter.
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