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Nyhetsbrev 4
Glad midsommar
En hjärtlig midsommarhälsning till alla läsare av mitt nyhetsbrev.
Sedan sist har jag arbetat med min nya bok Gibraltar Papers.
Det är en äventyrsroman där vi följer Conny Hillblaster in i skatteparadisens, offshorebolagens, den ofattbara lyxens, det vackra folkets,
de skumma affärernas och det brutala våldets värld.
Liksom Välviljans Tragedi är huvuddelen av intrigen i Gibraltar
Papers verklighetsbaserad. Men det är beskrivet som jag uppfattar det,
och äventyren är mina egna.

Inbunden,
e-bok eller
ljudbok –
bara att välja.

E-bok
I mitt förra nyhetsbrev berättade jag att Välviljans tragedi, i samarbete
med Yabot förlag, nu finns som e-bok och kan köpas på de flesta
forum för sådana. Du kan även beställa den direkt från mig via min
hemsida jorgenhanssonforfattare.se för 80 kr.
En trevlig överraskning att få i inkorgen för någon som läser äventyrsromaner på sin skärm.
Boken finns också tillgänglig via biblioteken – både inbunden och
som e-bok.

Inläsare till ljudboken av ”Välviljans
tragedi” är dramatikern och skådespelaren
Magnus Tyrgrim (ovan).

Ljudbok kommer inom kort
Välviljans tragedi kommer också inom kort som ljudbok. Även detta i
samarbete med Yabot förlag.
Utmärkt när du är i bilen, på stranden eller i hängmattan.
Inläsare är dramatikern och skådespelaren Magnus Tyrgrim (se bild
här intill).

Signerat
Jag avslutar som jag inledde med att önska alla en trevlig midsommar.
Håll utkik efter ljudboken och glöm inte att du som vanligt kan
köpa signerade exemplar av den inbundna versionen av Välviljans
tragedi via min hemsida jorgenhanssonforfattare.se

Debatt och konst på hemsidan
På hemsidan kan du ta del av mina senaste
debattartiklar i internationella dagsaktuella
ämnen. Du kan också se ett urval av mina
konstverk, vilka inom kort kommer att finnas
tillgängliga som litografier på canvas i
begränsade upplagor via den internationella
siten ”art2gallery”.

”Extreme position”

Mycket i mina böcker har hänt.
En del borde absolut ha hänt!
Men åter – annat borde INTE ha hänt!
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