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MÖRDAREN ÄR PÅ VÄG
KJELL E. GENBERG & ULF BROBERG
En död kropp i en eldhärjad stuga i ett skogsområde nära
Uppsala förbryllar utredningsledaren Kenneth Klintman och
hans medhjälpare Lisa Norén och Katarina Solberg. Identifieringen av offret leder dem både till Hälsingland och niporna
vid Ångermanälven. Samtidigt hittas döda kvinnor längs E4 i
både norr och söder.
Polistrion i Uppsala får en hum om vem den seriemördaren
kan vara och ett förfluget ord upplyser gärningsmannen om att
han är avslöjad och han beslutar sig för att tysta kommissarie
Solberg. Kommer han att lyckas i kampen mot klockan?
Mördaren är på väg är Ulf Broberg och Kjell E. Genbergs tredje polisroman i serien om kriminalpoliserna Solberg, Norén
och Klintman.

Kjell E. Genberg har under eget
namn och ett antal pseudonymer
skrivit en stor mängd romaner i
många genrer sedan bokdebuten
1966. Han är född i Hudiksvall och
har arbetat som sjöman, dykarskötare, lotsbiträde, mudderverksarbetare, pråmskeppare, musiker,
truckförare, journalist, popbandsmanager och tidningsmakare.
Genberg bor sedan drygt 45 år tillbaka granne med Bromma flygplats.
Ulf Broberg är författare och frilansjournalist med ett tjugotal böcker
bakom sig. Han har en lång erfarenhet
som radiojournalist på Radio Uppland
och senare Sveriges Radios Sändningsledning i Stockholm. Under tretton år arbetade Ulf med ansvar för
att information snabbt kom in till SR
vid händelser, olyckor och samhällsstörningar. Den 30 juni 2007 var sista
arbetsdagen på SR, därefter jobbar Ulf
i flera olika egna verksamheter.
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