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SORGEN EFTER LINDA
Arne Lindroos sista utredning

Ulf Broberg & Peter Lundström
Detta är den nionde och avslutande boken om poliserna på rik-
skriminalen, Säpo och Uppsalapolisen. Det är också polisins-
pektör Arne Lindroos sista fall innan pensioneringen.

Som i alla författarnas polisromaner är händelserna i Sorgen 
efter Linda skrämmande, initierade och i stor utsträckning far-
ligt nära verkligheten. Offentliga personer figurerar i boken i 
sina ämbeten, uppdrag eller yrken. Romanen börjar med en 
trettonårig flickas självmord i Fyrisåns mörka vatten. Flickan är 
deprimerad och desperat efter att ha blivit sexuellt utnyttjad. I 
flickans kläder hittar polisen en lapp med ett meddelande som 
för tankarna till grooming. Lindroos vill komma till botten med 
den tragiska händelsen och reda ut varför Linda valt att sluta sitt 
liv och för att ge flickan rättvisa genom att hitta förgriparen.
   Spåren leder till förövaren men också till en traffickingliga 
som säljer dyr sex med tortyr till hugade spekulanter. Ligan 
består även av en nynazistisk gruppering som planerar för ter-
rorattentat mot den svenska demokratin. Lindroos sista fall blir 
inte det lugna slutet på en poliskarriär utan som skadeskjuten 
polisinspektör får han gipsad följa dramat blodiga upplösning.

.

Ulf Broberg är författare och frilansjournalist med ett 
tjugotal böcker bakom sig. Ulf har stor kunskap om 
svensk räddningstjänst, akutsjukvård, rättsväsende 
samt polisverksamhet.

Peter Lundström är numera pensionerad kriminalpo-
lis och författare. Han arbetade som kriminalkommis-
sarie på Rikspolisstyrelsen. Peter har omfattande er-
farenhet av och stor insikt i gränsöverskridande grov 
kriminalitet och dess verkningar i Sverige.


