ºMons Kallentoft är hemma inte en plats. ”Hemma är där dem du älskar är, inte en plats eller en
samling ting”, skriver han på sin hemsida.
”Så är det. Jag trodde att med små barn skulle
jag bli mindre rastlös, men nej, rastlösheten försvinner aldrig. Hemma kan vara ett avlägset
hotellrum där jag kryper upp med familjen. När
jag är hemma längtar jag i väg, inte bort från
något, utan till något”, säger han.
Lokalen har han med hjälp av en kompis byggt
om till en bostad med öppen planlösning. Samtidigt nästan skryter han med hur opraktisk han
är, fallen långt bort från sin pappa hantverkaren.
EFTERFRÅGAD KARAKTÄR. Mons Kallentoft
har sju utgivna böcker på sitt samvete, varav tre
om Linköpingspolisen Malin Fors, Midvinterblod,
Sommardöden och Höstoffer. Nu i maj kommer
boken om den fjärde årstiden, Vårlik. Ändå sitter
han just nu och skriver på en femte bok i serien
och säger lite underfundigt att årstiderna inte nödvändigtvis är fyra, många ursprungsfolk har fler
än så. Samerna, som exempel, har åtta årstider.
I nästa bok, med fortfarande okänd titel,
kommer en annan av de återkommande figurerna
i deckarserien, socialarbetaren Maria Murvall, att
få en mer central roll – ett önskemål från flera av
läsarna av de tidigare böckerna.
”Jag ska nästla upp historien kring henne” säger
Mons Kallentoft – mer än så avslöjas inte här, av
omtanke om dem som ännu inte har stiftat Maria
Murvalls bekantskap.
När en bok är ”färdig” återstår tre till fyra
månaders arbete med korrigeringar och omskrivningar innan manuset slutligen går till tryckeriet.
”Det är inget hårt arbete, det är ett maskinellt
arbete som jag ändå lär mig mycket av, det blir
bättre. Men det är alltid lika skönt när en bok går
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Kör 159 mil på en tank.
Med 1 731 liter i bagaget. Passat BlueMotion.
Passat Variant BlueMotion snålar inte med utrymmet, här får du plats med allt och lite till. Däremot snålar den med
förbrukningen. Tack vare sin effektiva TDI-motor drar den bara 0,44 liter/mil och släpper endast ut 114 g CO2. Och det
utan att tumma på prestandan. Även aerodynamiken är optimerad, bland annat genom sin spoilersats. Alla våra
innovationer ska minska miljöpåverkan utan inkräkta på körglädjen, ytterligare ett exempel är Start-stopp-systemet.

Think Blue. Läs mer om Passat Variant BlueMotion och våra miljöinnovationer på volkswagen.se/bluemotion

Passat från 238 500 kr, Passat BlueMotion från 267 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,4 l/100 km. CO2-utsläpp 114 g/km. Miljöklass Euro 5.Klassad som Miljöbil vilket ger 5 års fri fordonsskatt.
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