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En hilsen til Gonzalo Morten Hesseldahl Hent PDF Forlaget skriver: I Mich Vraa og Morten Hesseldahls
anden roman om privatdetektiven John Hazeldale, er det John selv, der står i centrum for begivenhederne. Da

Mark Hazeldale, privatdetektiv John Hazeldales velhavende bror, findes myrdet under mystiske
omstændigheder, bliver det en kamp mod uret for at finde morderen. For det viser sig hurtigt, at intet er som
det ser ud til at være, og at Mark gemmer på flere hemmeligheder - hemmeligheder der kan bringe adskillige
andre menneskers liv i fare. I Paris får den prostituerede Majken en sadistisk CIA-agent på nakken, da hendes
forsøg på pengeafpresning falder fra hinanden. Og i et fængsel i Peru venter Kammerat Gonzalo på sit livs

chance . En hilsen fra Gonzalo er en åndeløst spændende kriminalroman, hvor John Hazeldale vikles ind i tre
ukendte skæbner i et spind af forviklinger og mord. Det bliver en katten-efter-musen-leg, hvor prisen er

overlevelse, og hvor ingen spilleregler længere gælder.

Mich Vraa (f. 1954). Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1979, og arbejdede som journalist i 16 år,
inden han i 1995 tog springet fra journalistikken til et liv som fuldtidsforfatter og oversætter. Blandt hans
mange oversættelser, findes udfordrende forfatterskaber som Jeffrey Eugenides, Annie Proulx, Nick Cave,
Elmore Leonard, Jonathan Franzen og Ernest Hemingway. I 2014 vandt han Dansk Oversætterforbunds

Ærespris. Som skønlitterær forfatter har han udgivet 20 romaner, herunder flere børne- og ungdomsbøger, og
har sammen med Morten Hesseldal, udgivet tre kriminalromaner. Morten Hesseldahl (f. 1964). Uddannet

indenfor både filosofi, grafisk teknologi og økonomi. Har arbejdet i forlagsbranchen i en lang årrække, både
som redaktør og direktør, og var i 2010-2014 kulturdirektør for DR. I 2014 blev han ansat som teaterchef for

Det Kongelig Teater. Hesseldal har en lang række udgivelser bag sig, heriblandt faglitterære såvel som
skønlitterære. Fik sit kommercielle gennembrud med den anmelderroste spændingsroman Drager over Kabul

(2007), der vandt Dansk Kriminalakademis pris for Bedste Spændingsroman.
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