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Det är en varm sommar i Nackareservatet, söder om
Stockholm. Det är något sjukt i lägenheterna i de nybyggda
kvarteren och sjukskrivningar och VAB-dagar skjuter i
höjden. En tioårig autistisk flicka blir dessutom så när
innebränd efter en anlagd brand i ett av husen.
Strax senare hittar några dykare en död kvinna i
Söderbysjön, dumpad i vattnet med hjälp av en rostig
kätting av järn. Hon ligger i en presenning med illa tilltygat
ansikte, onaturligt vriden, som om hennes ben och leder inte
existerar. Det är ondskan som presenterat sig, det nakna
våldet. Men inte det oplanerade.
Nackapolisen börjar en utredning. Vem är den döda kvinnan
i presenningen? Och finns det något samband mellan henne
och branden? Spåren leder så småningom in i den smutsiga
och växande byggindustrin, och det är från oväntat håll som
polisen får hjälp att avslöja förövarna.

Staffe är uppväxt och rotad i söderort och har under hela sitt liv
bott intill det vackra Nackareservatet, där hans första roman
också utspelar sig.
Hans yrkesbakgrund är inom skola och vård, med olika uppdrag
inom socialtjänsten och kommunens socialpsykiatri. Men när han
idag arbetar, gör han det mest med skrivandet i fokus. Sedan
många år har han haft en längtan efter att skriva på heltid, något
som han nu är i färd med att realisera.

Betongfeber tar sin utgångspunkt i egna erfarenheter. Staffe bodde med sin familj i bostadsområdet
Dalen under några år i slutet på 80-talet, där han lärde känna en av bokens huvudpersoner, Lennart
Ohring. Händelserna under den tiden utgör bakgrund till den här berättelsen, men den ska i första
hand läsas som en spänningsroman där tankar, personer och handling i huvudsak är resultat av Staffes
egen fantasi.


