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Peter Gissy: Diagnos: Gisslan

Ett spektakulärt bankrån utanför Göteborg går helt överstyr.
Rånarnas byte blir litet, och de skjuter ner en väktare. Snart måste de
också överge sin flyktbil. De tvingar sig in i en Mercedes där det

sitter två personer och försvinner sedan spårlöst. Akutläkaren Robert
Krüger får reda på att den ena i gisslan är hans svärfar Sven. Kort

därefter hittar polisens utredningsgrupp en mördad man som kopplas
till rånarna. När den döde identifieras som en av rånarna ökas

mystiken. Slår de ihjäl sina egna? Varför?
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Lång beskrivning

"Det är proffsigt. Gissy spelar i A-laget" Falukuriren



"Diagnos: Gisslan av Peter Gissy var väldigt spännande och hade ett
oväntat slut. Den var faktiskt svår att lägga ifrån sig när man väl

börjat läsa." NakedSushi

"Spänningen finns där hela tiden." Bibliotekstjänst

"Peter Gissys tredje bok om läkaren Robert Krüger kom ut för någon
månad sidan och heter Diagnos: Gisslan. Det är den klart bästa av
hans böcker i den serien hittills. Boken har en intensiv start. Det är
trevligt att känna igen personerna från de tidigare böckerna. Detta är
den tredje boken jag läser av hans serie om läkaren Robert Krüger
och hans sambo Jonna Hammar. Böckerna blir bättre och snart sällar
sig Peter Gissy till de stora nutida deckarförfattarna som Håkan

Nesser och Åsa Larsson."

Peter Gissy är född 1947 och uppväxt i Landskrona. Efter
handelsstudenten i Helsingborg 1967 pluggade han vid universitetet i
Lund under några år innan han sökte in på Journalisthögskolan i

Stockholm. Han flyttade till Göteborg 1971 och har sedan dess varit
bosatt där
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Kirre, den före detta fängelsekunden, försöker leva ett lugn, stillsamt
och framför allt lagligt liv tillsammans med sin flickvän Tine i
Köpenhamn. Men Kirre är förföljd av olycka. Ett enkelt jobb att

bevaka en invandrarbutik mot vandaler får som konsekvens att Kirre
och Tine hittar en mördad prostituerad i sin fullkomligt sönderslagna
lägenhet. "Språket för närmast tankarna till Raymond Chandler (...)
Spänningen hålls oavbrutet på topp fram till det överraskande slutet.

Miljöskildringen är utmärkt." Bibliotekstjänst
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