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"Spänn fast säkerhetsbältet och bered dig på en hisnande resa!" -
Varg Gyllander

Tio människor blir brutalt mördade i en attack mot en antikvitetsaffär
på Östermalm i Stockholm. Är massakern en genomtänkt

terroristaktion, eller något helt annat? Gruppen för Särskild Spaning,
med Douglas Porter i spetsen, kopplas genast in på fallet. Tragedin

visar sig bara vara början på en lång rad vansinnesdåd.

På sydligare breddgrader arbetar konstnären Waldi Sant-Zignac med
sitt gränslösa projekt "Big Five". När dottern till en svensk polischef
försvinner spårlöst i Italien, på samma plats som konstnären och hans
säregna assistent David Lupus befinner sig, går det att koppla till

attentatet i Stockholm.

B5 är den första boken i deckarserien om den ärrade och explosiva
Douglas Porter och hans chef, den rastlösa men starka Jennifer Wall.

Dåd som begås i konstens och religionens namn leder till en



utredning som tar vår hjälte över stora delar av världen.Vi får också
ta del av Douglas Porters inre - hans minnen från tiden i folkmordens
Rwanda - och hans sökande efter mening med det liv han lever nu.

B5 är en tempofylld, äventyrlig och hårdkokt kriminalroman med
episka undertoner. Här får vi för första gången bekanta oss med

GSS-rotelns Douglas Porter, polisen som personifierar en blandning
av film noir och öga för öga, tand för tand.

Christer Ackerman kan sätta många titlar på sitt arbetsliv:
Kriminalvårdschef, jurist, direktör SAS koncernen, hotellägare,

prisbelönt författare, föreläsare, strategisk rådgivare och
ledarskapskonsult. Hans drivkraft är utveckling. Att börja skriva
deckare är starten på något nytt. En idé om att skapa ett nytt

kvalitativt varumärke: En Douglas Porter-deckare. En serie böcker i
internationell miljö om den ärrade polisinspektören Douglas Porter,

där äventyret ska få ta stor plats mot en allvarlig botten.
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