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För första gången på många år träffar Kirre sin före detta fru. Det är
inget dramatiskt möte, men det väcker minnen och känslor. Ingela
har just muckat från kåken men säger att nu är det slut. Nu har hon
slutat knarka. Det nästa Kirre får höra om henne är natt hon dött av
en överdos heroin. Problemet är att Ingela trots sina många svagheter
aldrig använt heroin. Och det betyder att hon blivit mördad. "Jörgen
Hansen har ett litterärt handlag med miljön som är beundransvärt, en
kärvhet och lyskraft i skildringen som är en ren poesi. . . Kirres
svåger Benny, den sublime psykopaten, är en figur med verklig
resning, en galning och demon som färdas på livets väg som en
bulldozer utan någon vid ratten." Ruth Halldén, Dagens Nyheter
"Överdos är dödsstöten för alla påståenden om att det inte går att
skriva hårdkokta deckare på svenska. Språket i Överdos är så

hårdkokt att det studsaroch kryddat med lakonismer som fick mig att
skrata högt. Det här är något av det roligaste man kan läsa i den

svenska deckarlitteraturen." B Krister Berntsson, Folket

Snedtändning är berättelsen om privatdetektiven och före detta
bankrånaren Kirre. Hur han i Malmö och Köpenhamn konfronterar

yrkesmördare, motorcykelgäng och karnklangare i jakt på en



försvunnen flicka. Hur han själv blir villebråd och bara hans vänskap
med yrkesmördaren Dennis och den urspårade polisen Finn lyckas
hålla sig vid liv. En roman som uppskattas både av kritikerna och
läsarna. " ... Spänningen hålls oavbrutet på topp... en hårdkokt,
väskriven kriminalroman" Ove G. Svensson Bibliotekstjänst "Ett
mycket snabbt tempo med våldsamma händelser som avlöser

varandra och håller en hög spänningsnivå. Personbeskrivningarna är
väl genomarbetade och intressanta utan att bli överpretentiösa.
Miljöskildringen är utmärkt och skapar stämningar som ledeer

tankarna till de klassiska amerikanska deckarförfattarna . . . Mycket
god underhållning. Göran Antonsson Biblioteksrevy
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