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En augustimorgon hittas den tjugofemårige landslagsstjärnan i
fotboll, Henrik Borg, död i sängen i sin sommarstuga utanför Ystad.
Det mesta tyder på att det är ett naturligt dödsfall, men en detalj
förbryllar polisen: på Henrik Borgs bröst, under hans knäppta

händer, ligger en blå ros.
Inom en vecka, men på helt andra ställen i Sverige, påträffas
ytterligare två dödsfall under likadana omständigheter: en

fyrtiosjuårig pilot i Kiruna och en ung kvinnlig dansare i Göteborg.
Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp, GMP, kallas in, och

psykiatrikern Nathalie Svensson avbryter sin semester för att delta i
arbetet. Hennes kollega, kriminalkommissarie Johan Axberg, tvekar
däremot till en början - han har fullt sjå med sitt privatliv. Men ett

telefonsamtal får honom att trots allt ansluta till gruppen.
En intensiv jakt på en oförutsägbar seriemördare tar sin början. Hur
begås morden? Vad är motivet? Och framför allt: Var kommer han

eller hon - att slå till nästa gång?

Trogen intill döden är den fjärde boken om psykiatriker Nathalie
Svensson, kriminalkommissarie Johan Axberg och de andra i



Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp.

JONAS MOSTRÖM är författare och läkare. Sedan debuten 2004
med thrillern Dödens pendel har han nått stora framgångar med

böckerna om kriminalkommissarie Johan Axberg och psykiatrikern
Nathalie Svensson - två serier som vävdes samman i Dominodöden

(Lind & Co, 2015).

"Det är spännande från första sidan och läsaren letar febrilt efter
både samband och svar som hjälper polisen att stoppa denne

seriemördare från att ta fler offer."
Torkel Lindquist, BTJ

" Jonas Moström har för 5:e gången visat vilken utmärkt
thrillerförfattare han är."
Mats Garme, Ölandsbladet

"rappt, flyhänt och effektivt, med en aldrig sviktande intensitet"
Arne Dahl, om Dominodöden

"Det är spännande från första sidan och läsaren letar febrilt efter
både samband och svar som hjälper polisen att stoppa denne

seriemördare från att ta fler offer."
Torkel Lindquist, BTJ
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