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Utnämnd till Årets bästa deckardebut 2014 av Svenska
Deckarakademin!

Och nominerad till Årets nykomling av Crimetime Award.

»Anna Lihammer lyckas med bedriften att både skriva en bra
deckardebut och en verkligt spännande historieskildring.« Lotta

Olsson, Dagens Nyheter

»Nagelbitande otäckt.« Upsala Nya Tidning

»Chockläskig ... och en intressant tidsperiod som hon har fångat
perfekt.« C-G Carlsson, SVT Gokväll

»Skickligt och övertygande ... en imponerande debut!«
Bibliotekstjänst



»Arkeologen Anna Lihammer debuterar som skönlitterär författare ...
Och vilken debut hon gör! ... Anna Lihammers debutdeckare är
mycket intressant och läsvärd och jag ser verkligen fram emot att

läsa om ett fortsatt samarbete mellan Carl Hell och Maria
Gustavsson.« Corren

»Anna Lihammer har verkligen material till en riktig rysare ... Hon
har tidigare skrivit fackböcker och det här är hennes första deckare

och en riktigt bra sådan.« LitteraturMagazinet

»Lihammers berättande är rakt och underhållande lätt att läsa,
huvudet fylls med bilder och det spelas, inom mig, nästan upp som
det vore en film ... Inom fem år så kommer den här boken på bio.«

Dagensbok.com

»Som om Millenniumtrilogin har förflyttats till 1930-tal Författaren
har alltså ett välfunnet ämne, därtill en slipad prosa som leker
skickligt med dåtidens språkbruk och genrekonventioner.«

Sydsvenskan

»Redan efter några få sidor känns det att Lihammer vet miljöns plats
och hur hon ska få orden att falla djupt in i mig ... Det är vackert så,
och Lihammer får ljuset att lätta när hon elegant håller fram en

moralisk gräns: när den passeras kan nästan vad som helst hända.«
Helsingborgs Dagblad

Arkeologen Anna Lihammers enastående skönlitterära debut!

Mörkret faller över Europa år 1934. Nazisterna har tagit makten i
Tyskland och många är på flykt. Hemma i Sverige fattas beslut om

sterilisering av »sinnesslöa«. I Uppsala hittas en högt uppsatt
akademiker bestialiskt mördad i Anatomiska institutionens källare.

Den egensinniga kriminalkommissarien Carl Hell blir utsedd att
utreda mordet, och till sin hjälp har han polissyster Maria

Gustavsson. De två kastas in i samhällets finrum där tvivelaktiga
åsikter och inhuman forskning är en del av vardagen. Snart sker
ytterligare ett mord och jakten på mördaren blir alltmer desperat.

Anna Lihammers skönlitterära debut är en skarpsynt och
skrämmande kriminalroman som mycket skickligt väver samman en
fiktiv mordutredning med verkliga händelser från denna tid. Medan

mörkret faller är första delen i en planerad serie om
kriminalkommissarie Hell.

Anna Lihammer har tidigare skrivit de arkeologiska skildringarna
Arkeologiska upptäckter i Sverige (2010) och Vikingatidens härskare
(2012). Vikingatidens härskare utsågs till Årets bok i Historia år



2012.

Fler röster om boken:

»Anna Lihammers debut som deckarförfattare är i mina ögon en
succé ... Rådet till alla som är intresserade av deckare och historia:
Läs denna bok, ni kommer inte att ångra er.« Cattis bokblogg

»En mycket lyckad debut. En fängslande historia som tar oss med på
en otäck resa bakåt i tiden.« Bloggen Jazzsufiern

»Medan mörkret faller knyter samman då och nu på fler än ett plan
och lyckas göra en historisk deckare aktuell även i vår tid. Förträfflig

deckardebut!« Deckarhuset

»En skickligt framvävd berättelse, driven av återhållsam dialog,
rappa repliker och en obehagligt tät och mystisk atmosfär. En
introduktion till en tid, värld och ett tänkande som känns både

obehagligt och främmande men kanske inte är det Anna Lihammers
första kriminalroman gör mig lättad och hoppfull. I en genre där

mycket står och stampar sticker hon ut Det är en roman skriven med
självklar och oemotståndlig pondus och jag blev överraskad men blir

gärn
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