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En sommarfredag i Stockholm: Ewert Truut är nära att bli skjuten av
en desperat tonårsflicka. När hon avväpnats och förts till sjukhus

visar det sig att någon skurit av hennes tunga.
Något dygn senare blir en av Ewerts vänner brutalt mördad och
verkligheten vänds upp och ner, inte minst när det visar sig att det

finns en koppling mellan flickan och hans vän.
När Ewert börjar nysta i trådarna dras han in i en ljusskygg härva av
prostitution, människohandel och barnarov. Han hotas till livet och
känner också ett tryck från höga polischefer som vill lägga locket på
utredningen. Vilka krafter slåss han mot? Vem, eller vilka, försöker

tysta honom?
Samtidigt drabbas hans nära och kära av andra kriser och Ewert
Truut får anledning att ompröva sina fördomar och tänka på hur
mycket livet är värt. Den buttre och tjurige men innerst inne

kärleksfulle kommissarien Ewert Truut har på kort tid blivit läsarnas
favorit. Se till mig som liten är är den tredje boken på Lind & Co i
serien om Truut och hans medarbetare Carolina Herrera och Måns

Schmidt.



DAG ÖHRLUND, tidigare mest känd för succéböckerna om
psykopaten Christopher Silfverbielke, har innan han blev författare
jobbat som journalist och fotograf. Han har rest och arbetat i 30

länder och hans reportage har publicerats över hela
världen."Öhrlund, som tidigare har skrivit om den kriminelle

psykopaten Christopher Silfverbielke, har en originell stil och lyckas
balansera galenskapen hos Truut så att egensinnigheterna blir

underhållande."

Skaraborgs Allehanda, om Tryggare kan ingen vara

"I denna bokserie står Dag Öhrlund på egna ben och det gör han
alldeles utmärkt [ ] Jag ser med spänning fram emot nästa bok om

kommissarie Ewert Oswald Truut och hans kollegor!
Rekommenderas varmt! [ ] En av 2016 års bästa deckare"

Lysekilsposten,om Där inga ögon ser

"Boken är mycket välskriven. De korta kapitlen triggar till
bladvändning. Trots det allvarliga innehållet finns en humoristisk

underton. Den är dessutom mycket spännande."
Ölandsbladet

"Jag har läst alldeles för många svenska deckare under årens lopp
men denna bok höjer sig långt över alla andra som har skrivits och
tryckts de senaste åren. Spring, gå inte, spring till din bokhandel och
köp Se till mig som liten är av Dag Öhrlund, du kommer inte att

ångra dig!"
Lysekilsposten
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