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Dals-Ed. Har alltid gillat att skriva

Eds bo
debuterar
med deckare
Bokens titel kom på ett
ögonblick - att skriva
den tog flera år i olika
perioder. Nu är den
klar och Dals-Ed har
fått en deckarförfat
tare. Det handlar om
Anders Nyman och
boken han har skrivit
heter Det var Robert
som gjorde det.

som författare. Det är ett
sätt för läsaren att få dis
tans samtidigt som det kan
ha inslag av humor. Det
ska vara underhållande att
läsa, menar han.
Nu när hösten närmar
sig får Anders Nyman mer
tid för sitt författande. Han
känner ett sug efter att kun
na komma i gång ordentligt
med nästa bok.

- Det känns väldigt häftigt

- Det blir också en decka.:

att hålla i en bok man skri

re och där har jag planer på

vit själv: Nu har jag fått blo

att ta med lite miljöer från

dad tand, säger Anders Ny

Dalsland, säger han.

I datorn finns det även

man som redan är i gång
med uppföljaren.
Men för att ta det från
början. Anders Nyman, 27
år, är född och uppvuxen i

Det ska vara klös i be

material till ännu en bok

rättelserna, tycker hus
katten Roy. Anders
Nyman instämmer.

som ska bygga på verkli

Ed. Att skriva har han all
tid gillat. Redan i skolan

Nyman kan se fram mot
min skrivtid, säger han.

i sjätte, sjunde klass hade

Väl hemma i Ed tog han

han klart för sig att han vil

tag i sin roman och skrev

le bli författare. Men vägen

den färdigt. I somras kom

dit var inte spikrak. Det var

den ut på förlaget Paper

först sedan han återvänt till

Talk och finns nu tillgäng

Ed 2009 som det tog fart.

lig på bokmarknaden.

Då hade han rest och sett
sig om i världen. Bland an

Oväntad upplösning

nat bodde han i Rio de Ja

Romanen Det var Robert

neiro i två omgångar. Det

som gjorde det är en kri

var där bokens titel föddes.

minalhistoria. Den hand

- Jag och min bror reste

lar om kriminalkommis

runt i Peru och Brasilien en

sarie Olof Ohlander som

period. Vid ett tillfälle när

utreder ett mord med kopp

vi satt en kväll och pratade

lingar till den organiserade

lite kom titeln till. Det var

brottsligheten i Göteborg

min bror som kläckte den.

och Stockholm. Han ham
nar till slut i en uppgörelse

Började i Rio

med maffian och historien

Senare kom Anders Ny

får en oväntad upplösning.

man att skriva runt 100 av

Anders Nyman säger att

bokens 255 sidor i Rio. Men

han själv inte hinner med

sedan blev den liggande

att läsa så mycket böcker.

när annat tog över. Exem

Men två av hans favoritför

pelvis ett halvår i Kina där

fattare är Stieg Larsson och

han läste kinesiska.
Med sifla annorlunda er

Dennis Lehane. Två hård
kokta författare.

farenheter i bagaget kände

- Precis som de gillar jag

han att han ville tillbaka

att ta ut svängarna ordent

till Ed. Här fick han jobb på

lig med mina karaktärer.

Svensk Skogsservice. Det

Sedan har jag en speciell

är ett arbete han trivs med.

stil som jag inte tror att så

Mycket att göra under hög

många andra författare an

säsongen och lugnare res

vänder sig av.

ten av året.
- Det är då jag ger mig tid

Underhållande läsning

till att skriva. Bäst funge

Den går ut på att han ibland

rar det på förmiddagar.

bryter in och kommenterar

Lördagar och söndagar blir

handlingen utifrån sin roll

0 ANDERS NYMAN

·

ga händelser i skuggan av
andra världskriget. Anders

"Det känns väldigt häftigt att
hålla i en bok man skrivit själv:
Nu har jag fått blodad tand:'

många för middagar fram
för tangentbordet.

Anders Nyman har just kommit ut med sin deckare Det var Robert som gjorde det.
Tommy Löfgren

Nu har han börjat skriva på en uppföljare.
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