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Etter at Susan Blanchard ble funnet voldtatt og kvalt i en av Londons parker under en trilletur med tvillingene
sine, har alt gått galt for Metropolitan-politiet. Ikke nok med at de har vraket sin profilekspert, Fiona Cameron,
resultatet av rettssaken blir i tillegg en skandale.
Tiltalte frifinnes og får full oppreisning.
Fiona assisterer politiet i Toledo, Spania, da hun får vite at en krimforfatter blir tatt av dage på samme grufulle
måte som beskrevet i sin egen bestselger. Ettersom kjæresten Kit også er spenningsforfatter, engasjerer de to
seg naturlig nok i saken. Morderen slår til igjen, men politiet vegrer seg mot å se en sammenheng. Mordene
har skjedd langt fra hverandre og har tilsynelatende ulike motiv. Det er derforikke aktuelt å ta i bruk den ennå
ikke fullt ut anerkjente etterforskningsmetoden Fiona er ekspert på.
Selv når en tredje krimforfatter meldes savnet, tilbys ikke forfatterne politibeskyttelse. Hva med Kit – er hans

liv også i fare?
Fiona kjemper mot tiden som ubønnhørlig renner ut, og mot en hjerne som har pønsket ut en plan hun
vanskelig klarer å nøste opp i.
Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur «Dødelig
dose» tar form som en spionroman fra virkeligheten. Forfatteren forholder seg saklig til fakta, men maler
likevel et levende bilde av hendelsene.
Tor Arve Røssland har også skrevet Sorte-Mathilda. Han kan spenning. Les også hans nyeste bok, Snatch:
http://ungdomsboka.blogspot.no/2015/01/snatch-av-tor-arve. Eldrid Johansen; Faraos forbannelse;
Mangschou; Fra 10 år; Mathildes reise til Egypt er ikke bare ferie. Sammen med far, kusina Susanne og
onkelen skal hun besøke. Når du leser boken får du følelsen av å høre noen som forteller mens de strever med
å huske. Boken har også en helt egen måte å beskrive dramatiske følelser. George Orwell – turning politics
into art I teksten har jeg hovedsakelig tatt for meg boken "Animal Farm", men også boken "1984". Begge
bøkene fokuserer på. «Kvinnen med rødt hår» er en fengslende beretning om mord, mysterier og det litterære
fundamentet sivilisasjonen vår. EKSPERTEN: Vi har tatt en prat med den anerkjente britiske
kongehuseksperten Robert Jobson (52), som blant annet har skrevet boken «Diana: Closely Guarded. Norsk
litteratur knyttet til Bokbloggerprisen og shortlists. Dette gleder jeg meg til! Jeg Jeg har planer om å lese meg
godt inn på kortlisten sammen med andre. Gyldendal lanserer egen podcast som tar for seg skjønnlitterære
utgivelser fra norsklisten og noen oversatte titler.-Vi ønsker med dette å synliggjøre deler av.

