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Det här är Anne Holt när hon är som allra, allra bäst. Och då talar
vi världsklass.

Gunilla Wedding, Skånska Dagbladet

2001 omkommer treåriga Dina i en tragisk bilolycka. En tid senare
dör flickans mor under mystiska omständigheter och fadern Jonas

döms för dådet.

När fallet många år senare hamnar på cold case-utredaren Henrik
Holmes bord försöker han övertyga sin mentor Hanne Wilhelmsen

om att Jonas sannolikt blev oskyldigt dömd. Men hon är helt
upptagen av något annat: en känd, främlingsfientlig bloggare har

begått självmord, och Wilhelmsen vägrar acceptera att sanningen är
så enkel.

Tillsammans ger sig Holme och Wilhelmsen i kast med de båda
fallen och blottlägger gamla lögner och hemligheter. Men det är mer
bråttom än de har förstått ett barns liv står på spel. Och en man som

har förlorat allt vill att andra nu ska få lida.
Med I stoft och aska tar Anne Holt ännu en gång pulsen på vårt



samhälle i en engagerad och skickligt vävd spänningsroman.

I nya nagelbitaren I stoft och aska står den pensionerade polisen
Hanne Wilhelmsen och hennes adept Henrik Holmes åter i

centrum, likt en Sherlock Holmes med sin Dr Watson. Holt låter
två parallella historier ringla sig fram genom den lättlästa

berättelsen ... väl uppbyggd och fungerande kriminalhistoria.
Karin Flygare,BTJ

Med humor och inlevelse fångar Holt både den klartänkte unge
polismannens tvångsbeteenden och tics, och den äldre kvinnans
självupptagna intelligens. Det är tydligt att författaren gillar sina
versioner av Watson och Holmes, och det gör jag med .... en

underhållande bladvändare.
Malin Krutmeijer, Aftonbladet

Vad roligt det är att läsa Anne Holt! Få lyckas vara så spännande
medan de diskuterar samtidens stora frågor.

Lotta Olsson, Dagens Nyheter
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