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Nu kommer den
spännande och lika
hårdkokt actionfyllda
uppföljaren till Tredje
Testamentet
Carl-Magnus Åsard har tidigare
skrivit dramatik och en mycket
uppmärksammad tevepjäs,
Karossen. Tusen solars rike är
den fristående fortsättningen
på hans debutroman Tredje
Testamentet (Bokförlaget
Mormor 2009) om en framtid
tätt inpå oss där människan
lyckats stoppa den biologiska
klockan.
Tredje Testamentet erhöll
Spektakulärt pris 2010 för
fjolårets bästa science ﬁctionroman.

Fjorton år har gått sedan
Larry och Sara tillsammans
med sitt nyfödda barn lyckades undkomma grävarna
och gömma sig i en ensligt
belägen stuga i vildmarken.
Deras förbjudna barn har
växt upp till en ung kvinna
som trots sin stumhet tycks
ha unika gåvor. Men Larry
vet att de outtröttliga grävarna är dem på spåren och
när som helst kan fånga in
dem.
Samtidigt möter den välkände och respekterade
journalisten Harry Warg en
minst sagt udda person på
puben Heaven’s Door. Den
förfallne mannen berättar
en egendomligt fängslande
historia om ett förlorat
dokument. Harry leds in i
ett sökande som kommer att
förändra hans liv i grunden.
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Mediaröster om Tredje Testamentet:
”Boken läses till stor del som en hårdkokt kriminalhistoria där vi följer den
tuﬀe mannen som har ett mysterium att lösa och på vägen upptäcker konspirationer som når högt upp i samhället. Men det intressanta med Tredje testamentet är den värld som författaren har skapat. Invånarna har inga minnen
från innan ”evigheten”, det limbo, den aldrig förändrande Dark City-existens
dom lever i nu. … Det ska bli mycket intressant att läsa den uppföljare som är
planerad.” Peter Öberg, Spektakulärt
”Detta är Carl Magnus Åsards debutroman. Han har tidigare bl a skrivit
manus till scenpjäsen Sjusovaren och TV-pjäsen Karossen. Detta märks i
boken som är skriven lite grand som ett ﬁlmmanus med mycket dramatiska
och tydliga bilder. Handlingen drivs skickligt och obönhörligt framåt och det
blir ganska spännande.” Nisse Scherman, DAST
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