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Min grav är din – ny kriminellsamling av Aino Trosell på ljud 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut den andra samlingen av Aino Trosells noveller, eller 
krimineller som hon själv kallar dem. Min grav är din: Krimineller II utkommer på cd och som 
mp3-fil. Uppläsare är skådespelarna Anne-Li Norberg och Tomas Bolme. 
 

Efter succén med sin första kriminellsamling bjuder Aino Trosell åter in till en samling krimineller, 
hennes egen genre. I Min grav är din: Krimineller II ingår nio nya noveller. Fyra av dem har Trosells 
återkommande hjältinna Siv Dahlin som huvudperson. En av dem är titelnovellen Min grav är din, om 
en fars hämnd som blir i överkant gruvlig. En annan är Herrelös, där Siv tror sig sitta inne med 
sanningen om ett mord som hon närmast snubblar över. 
 

– Jag har haft glädjen att läsa in Ainos Siv Dahlin-böcker tidigare. Därför var det nu oerhört roligt att få 
läsa in några av hennes krimineller. Jag tycker att det är härligt med noveller, att en författare på några 
få sidor lyckas gripa tag i läsaren och berätta ett liv, ett öde – alltså en Trosell-kriminell, säger 
skådespelerskan Anne-Li Norberg, som läser fyra av de nyutgivna kriminellerna. 
 

Övriga fem noveller läses av skådespelaren Tomas Bolme, till exempel Rådlös om den papperslöse 
ynglingen som på flykt undan polisen råkar trycka ned ett handtag till en lägenhet där det bor en 
mycket gammal kvinna. Frigiven handlar om mannen som efter åtta år i fängelse tycker sig ha sonat 
sitt brott. Men dåtiden kommer ifatt och allt var inte som han trodde. I Mitt namn är Hannes sitter en 
livstidsdömd och filar på sin flykt – men hämnden hinner först … 
 

– Aino Trosells kriminellgenre tilltalar mig. Det är skarpa historier som ryms i kompakt format, säger 
Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Om Aino Trosell och hennes författarskap 
Min grav är din är Aino Trosells 22:a bok sedan debuten 1978. 2006 fick hon Ivar Lo-priset för 
släktkrönikan En gränslös kärlekshistoria. Hon är även en framstående thrillerförfattare och fick 1999 
Polonipriset för Ytspänning. År 2000 erhöll hon Svenska Deckarakademins pris för Årets bästa 
svenska kriminalroman för Om hjärtat ännu slår, även den utgiven på ljud av Tundell Salmson audio, 
liksom den andra och tredje boken om Siv Dahlin; Se dem inte i ögonen och Tvångströjan. 
 

Aino Trosell lockas att skriva för de nya digitala formaten och har i dag ett tjugotal publicerade e-
noveller och mp3-noveller, liksom kortromanerna Lojalitetens pris, Isbränna och Nyårsnatt, som har 
getts ut som original-ljudböcker på Tundell Salmson audio. Läs gärna mer här: http://ainotrosell.se  
 
Min grav är din: Krimineller II har nyligen släppts på cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio. 
Uppläsare: Anne-Li Norberg och Tomas Bolme 
ISBN cd: 978-91-87141-66-9 ISBN mp3-fil: 978-91-7607-003-1 
För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/Min_grav_ar_din.shtml eller 
kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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