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Pressmeddelande, februari 2014 
 

Se dem inte i ögonen – ny ljudbok om Siv Dahlin 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut ytterligare en kriminalroman av Aino Trosell, Se dem inte i 
ögonen. Åter igen är Siv Dahlin huvudperson. Den här gången jobbar hon på ett hotell där en 
försvarskonferens slutar i ond, bråd död. Se dem inte i ögonen ges ut som mp3-fil. 
 

Folk och Försvar håller sin årliga rikskonferens. Högfjällshotellet är överbelagt och konferenshallen är 
fullsatt av politiker, militärer och journalister. Dagens huvudtalare, landets överbefälhavare, har just 
avslutat sitt anförande. En man reser sig. Han talar om fosterlandskärlek och om förräderi. För sent 
inser säkerhetsfolket vad som sker. Ett skott går av – ÖB är skjuten. 
 

I händelsernas centrum finns Siv Dahlin som arbetar som städerska under konferensen. Hon dras 
djupare och djupare in i historien och ÖB är inte den enda som råkar illa ut … 
 

– Aino Trosell har ett unikt språk i sina böcker som gränsar till poesi. Att få ge ut ytterligare en titel av 
denna prisbelönta författare och därmed ge fler möjlighet att ta del av denna spänningsroman ser vi 
verkligen fram emot, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Aino Trosell har kommit ut med över 20 böcker sedan debuten med romanen Socialsvängen 1978. 
Flera av hennes verk finns översatta till tyska, franska, holländska, finska och danska. 
 

1994 fick hon Ivar Lo Johanssons personliga pris för sitt samlade författarskap. Ytspänning belönades 
1999 med Polonipriset och 2000 utnämnde Svenska Deckarakademin Om hjärtat ännu slår till Årets 
bästa svenska kriminalroman. Se dem inte i ögonen nominerades till samma pris. 
 

Aino Trosell har ett tjugotal publicerade e- och mp3-noveller. Kortromanerna Isbränna, Nyårsnatt och 
På en öde ö i havet har getts ut som originalljudböcker. Hon är därmed sannolikt den svenska 
författaren med starkast kvalitativ utgivning inom dessa format. Läs mer: http://ainotrosell.se/ 
 

Sagt om Se dem inte i ögonen: 
 

Västerbottens Folkblad: ”Det är en rik bok med många bottnar.” 
 

Bibliotekstjänst: ”En spännande och välskriven bok som på ett kusligt realistiskt sätt målar upp bilden 
av ett Sverige som kanske inte är alltför avlägset.” 
 

Gefle Dagblad: ”Jag tycker att Aino Trosell intar en särställning bland landets många skickliga 
kriminalförfattare. Trosell hör absolut hemma i elitserien.” 
 

Sydöstran: ”En politisk roman, en spänningsroman, socialrealism och ett stänk svart humor.” 
 

Uppsala Nya Tidning: ”Det är ett språk som är njutbart att läsa, trots allt det mörka.” 
 

Se dem inte i ögonen har nyligen släppts som mp3-fil på Tundell Salmson audio. 
Uppläsare: Anne-Li Norberg 
ISBN mp3-fil: 978-91-87141-89-8 

För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/b57.shtml eller kontakta vd 

Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 

 

http://ainotrosell.se/
http://www.tundellsalmsonaudio.se/b57.shtml

