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STIEG LARSSONS ARKIV är en pulserande true crime-skildring
för dokumentärälskaren lika mycket som för thriller-fantasten. Jan

Stocklassas fortsättning på Stieg Larssons påbörjade Palme-utredning
är lika svår att lägga ifrån sig som Stiegs romaner om Lisbeth

Salander. Boken mynnar ut i stärkta misstankar mot en person som
polisutredningen tidigare missat.

Tio år efter Millennium-författaren Stieg Larssons död öppnas hans
arkiv för första gången. I tjugo flyttkartonger finns hans kartläggning
av 1980-talets högerextremism, men också hans tidigare okända

projekt: en omfattande research av mordet på Olof Palme.
Journalisten och författaren Jan Stocklassa fick en unik rättighet att

använda Stiegs arkiv hos Expo för att fortsätta undersöka de
ledtrådar som Stieg hade påbörjat. Med Stieg Larssons egna texter
som grund hittar Stocklassa nya indicier som stärker en teori och

pekar mot en möjlig misstänkt som polisen bara snuddat vid. Boken
innehåller aldrig tidigare publicerat material, Stieg Larssons egna
anteckningar och helt nya intervjuer med personer som Stieg

undersökte. Vad skulle Stieg ha hittat om han fått leva och haft tid att
fortsätta sin utredning med resurser från 80 miljoner sålda böcker?

Jan Stocklassa ger oss svaret.

»Vissa människor liknar det vid ett virus. Om du börjar läsa om
Palmemordet är det svårt att sluta. Det hände Stieg och det hände



mig. Stieg ägnade fallet arton år. Jag har ägnat det sex år och ett par
tusen timmars research. Inte undra på att polisutredningen är

världens mest omfattande. Till och med större än den om mordet på
John F. Kennedy.» Jan Stocklassa

JAN STOCKLASSA, född 1965, är journalist och författare.
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