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Sussi och Lennart bor med två barn i den idylliska radhusförorten
Ollonbergen. Det har gått slentrian i samlivet. Är familjerådgivning
kanske lösningen? Innan de hinner uppsöka den lokale terapeuten,
hittar Sussi ett lik i tvättstugan. Panik uppstår på Smultronslingan.
Men det är bara början på en allt våldsammare virvel av våld,

vansinne och vaginalorgasmer.

Vem mördar och torktumlar pensionärerna från servicehuset Den
gräddade längtan? Är det kraftkarlen Karl "Kalle" Karlsson eller

hans smäckra hustru Lotta? Kanske direktören Amanda Forser eller
hennes make, körledaren Rune? Måhända den sammetsögde
familjeterapeuten Sven-Bo Mild? Möjligtvis domare Lars-Erik
Brunius eller hans fru, den feta Agneta? Deras kåta tonårsdotter

Nathalie står väl ändå över alla misstankar? Och inte kan det väl vara
den gamle uppfinnaren Brynolf Stiert eller hans smygbögige son
Adrian? Vill du veta svaret? I så fall måste du läsa Klitty III.



Anastasia Wahls nya, rafflande kriminalroman förgriper sig på dig
med 100 procent garanterat stenhård underhållning. Den är såpopera,
runkbok och skamlös saga i ett, med ett slut som lämnar läsaren med
hakan i knät eller något lite längre in. På vägen bjuder Klitty III på
det hittills vackraste exemplet på det unika, litterära fyrverkeriet som

är Anastasia Wahls adelsmärke: oräkneliga orgier, rosenkindad
romantik, makalösa mansporträtt, huvudlös humor, vågat våld,
muntra musikalscener, fintastisk fittsugning och drastiskt drama.

Kort sagt: Klitty III är sprängfylld av spänning från spärm till spärm.

RÖSTER OM DE BÅDA FÖRSTA KLITTYDECKARNA:

I Klittydeckarna upphävs skillnaden mellan skräplitteratur och
finkultur, liksom skilsmässan i den sexuella frigörelsens bakrus
mellan pornografi och erotik. Föreställningen om den rena

kvinnokroppen ifrågasätts. Smutsen ingår förbund med kroppen och
texten. Det är på en gång plågsamt och befriande.

- Camilla Hammarström, Aftonbladet

Det knullas både hit och dit, fram och tillbaka, med han och hon och
dem, och mer än gärna i ändalykten.

- Olle Lindkvist, bulldozer.nu

Den Vidrige är feministisk våldspornografi när den är som bäst.
Anastasia Wahl har skrivit en riktigt kladdig, smetig story och

mottagandet har blivit blandat, vissa förkastar boken helt, jag älskar
den! Ser man bara en liten bit ner under den kladdiga ytan av sperma

och blod så är texten ett politiskt underverk.
- Elinore Lindén Strand, gylf.se
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