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Oavsett om en människa avrättas med en kula i huvudet i ett mörkt
gathörn, hittas livlös efter elva timmar i en städskrubb utan
övervakning på akuten, eller dör ensam med liggsår på ett

underbemannat äldrevårdshem, finns det någon som ligger bakom.
Någon som gett en order. Någon som bär ett ansvar.

New York, sommaren 2013. Med ett djärvt ingrepp räddar den unga
svenska läkaren Peter Larsson livet på en svårt skadad bilförare.

Ett halvår senare ser Peter - som nu tjänstgör på Malmö sjukhus - en
gymnasieelev brutalt skjutas ned på gatan. Än en gång försöker

han rädda ett människoliv.

De två händelserna bildar upptakten till ett rafflande kriminaldrama
där Peter och flickvännen Erika dras in i en våldsam värld präglad av
oväntade vändningar, stark psykisk påfrestning och tvära kast mellan

Malmös hårda gatuliv och Lunds akademiska elegans.

Hoten mot Peter och Erika kommer snart från flera håll. När en ny



mordvåg sveper in över Malmös mörka gator handlar det bara om att
överleva. Frågan är hur mycket - och vem - man är beredd att offra.

Judaskyssen bygger vidare på den starka traditionen av politiskt
engagerad skandinavisk kriminallitteratur som bär en tydlig social
och politisk agenda. Alla patientfall bygger på verkliga händelser. 

"Initierat, välskrivet och spännande" - Uppsala Nya Tidning

"I /.../ Judaskyssen får flera av vår tids mest brännande frågor litterär
klädsel." - ETC

"Spännande, stark & skickligt skriven!" - Jenniesboklista

"Judaskyssen är en fartfylld spänningsroman som är skrämmande
aktuell" - Boklysten

Om författarna:
Kristina Tilvemo är född i Mariestad och
jobbar som journalist. Michael Wainwright
är född i Yorkshire, England, och är verksam
som engelsk copywriter. De bor båda i Uppsala
och har ett gemensamt stort skrivarintresse,

och brinner för att väcka insikt om
det stegrande gatuvåldet och problemen inom

den svenska sjukvården.
Efter att ha jobbat tillsammans i reklamvärlden

i början på 2000-talet kontaktade
Michael Kristina flera år senare och frågade

om hon ville vara med på ett annorlunda projekt,
nämligen att skriva en bok tillsammans.
Resultatet är deras debut Judaskyssen.
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