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Charmigt skruvad polisroman i vacker miljö på Falsterbonäset

Det har dragit ihop sig till Falsterbo Horse Show, årets största
höjdpunkt inom svensk ridsport och en av de mest prestigefulla

hopptävlingarna i världen. Nationsflaggorna vajar i sommarbrisen,
solen står högt på himlen och läktarna är fullsatta. Det luktar succé
lång väg. Kommunen har, till borgmästarens oförställda glädje, två
ryttare i toppklass som konkurrerar om den sista OS-platsen i

hopplandslaget.

Förhandsfavoriten Leopold Gyllenstierna rider in och tar emot
folkets jubel, men redan efter tredje hindret faller han död ner. Det
visar sig snabbt att han inte dött en naturlig död och Skanörs poliser
kastar sig med blandad entusiasm in i mordutredningen. När det kort
därpå inträffar ytterligare ett mord känns sommarsemestern plötsligt

väldigt avlägsen.

Samtidigt som kraven på poliserna ökar förpestas Egons tillvaro av
att hans närmsta granne och antagonist, Elisabeth, bjudit hem sin



ungdomskärlek FranÃ§ois från Paris. Ordningen på Kärleksstigen är
rubbad och Egon avskyr instinktivt den franske sprätten och känner

sig mer ensam än någonsin.

Ryttaren är den tredje och fristående delen i den varma
kriminalkomediserienMord i Falsterbo, skriven av av författarduon
Christina Olséni ochMicke Hansen. Humor och lättsamt hanterade
mord i idyllisk småstadsmiljö är deras signum. Återigen får vi möta
poliserna Mårten och Lisa på Skanörs polisstation, den utbrände

åklagaren Fredrik och hans överenergiska farbror Egon, 84 år, samt
övriga i det pigga pensionärsgänget som vi träffade i Badhytten och

Fågelskådaren.

Sagt om tidigare böcker:
"Man blir varm i hjärtat. En härlig bok." - SR P4

"Det råder stor brist på böcker i denna genre där man förenar
mysdeckare à la Agatha Christie med humor." - Smålandsposten
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