
”Det var han. Han såg annorlunda ut, visst, och jag hade nog inte
känt igen honom bara på ansiktet. Men det var hans sätt att röra sig,
hållningen och den hjulbenta gången och de korta benen i förhållande
till resten av kroppen. Det var han! Jag är säker!”

Malmö, 1956. Den nyskilde ingenjören Lars Skog har äntligen
blivit kvitt de förfärliga mardrömmar som förföljt honom
sedan han elva år tidigare var med Folke Bernadottes ”vita
bussar” och räddade skandinaviska fångar från de tyska
förintelselägren. 
Men en dag förändras allt.
En av de mest grymma och hatade SS-officerarna i
koncentrationslägret Neuengamme sitter plötsligt vid samma
bord under ett arbetsmöte. Han har ett annat namn och pratar
hygglig svenska. Men Lars Skog är säker på sin sak.
Sturmbannführer Reichmann, som borde vara död eller dömd
av krigsdomstolarna, sitter livs levande framför honom.
När Lars Skog bestämmer sig för att avslöja Reichmann vet han
inte vad som väntar honom; en före detta SS-officer är beredd
att göra vad som helst för att undgå rättvisan. Vad som helst.

Krigsförbrytaren är en omtumlande historisk spänningsroman
om såväl personlig som kollektiv hämnd, som utspelar sig i
1950-talets Malmö. 

Mats Welff
Mats Welff (f 1947) har varit officer i armén och slutade som
general, innan han blev regiondirektör i Region Skåne. Han är
numera pensionär. Han har medverkat i olika militära
tidskrifter och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps-
akademin, har varit redaktör för regementshistorien Södra
Skåningarna 200 år och har tillsammans med Lars Rosander
skrivit Det hemliga kriget (1982), en del i Bokoramas bokserie om
andra världskriget.
Krigsförbrytaren är hans debutroman och utspelar sig i de kvarter
i Malmö där han växte upp på 1950-talet. Han bor numera i
Åhus med sin hustru Birgitta.
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