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Liket befann sig sittandes i finsoffan i salen. Älgstudsaren låg på bordet framför
med pipan riktad mot kroppen. Ett prydligt ingångshål syntes i bröstet, strax till
vänster om bröstbenet.
Ett oplanerat besök hos en gammal kompis är upptakten till en mardrömsresa för
den alldaglige kommuntjänstemannen Börje Strömgren. Det trygga inrutade livet
kastas om till en vindlande road trip genom småstäder och bergslagsskogar, där
han oförskyllt tvingas hantera problem en vanlig beige byråkrat inte är gjord för.
Samtidigt pågår en polisutredning om en livsglad ung kvinna som spårlöst
försvunnit i Falun. Den rutinerade kriminalkommissarien Liss-Erik Eriksson och
det unga stjärnskottet kollegan Lundqvist famlar efter gäckande ledtrådar och
misstänkta personer som är lika svårfunna som det förmodade brottsoffret. I
bakgrunden lurar gamla outredda händelser som kastar mörka skuggor över såväl
dagens skeenden som polisernas medvetande.
I ett försommargrönt Sverige vänds livsöden uppochner. Men hur korsas
vägarna? Och hur många lik dyker egentligen upp längs vägen?
Korsvägar är en spänningsroman som innehåller mer än brott och poliser.
Tillvarons nycker och tillfälligheter spelar stor roll i en berättelse som blottar
livets oförutsägbarhet och irrationalitet.

Örjan Spansk (f 1965) är uppvuxen i Söderhamn men bor sedan 1995 i Luleå.
Örjan är biolog och hyser en sann kärlek till natur, bandy och ord. Matchklubban
hänger numera på väggen och med ålderns rätt ägnas fritiden mest åt
stillsammare träningsformer. På det intellektuella planet finns ett
samhällsengagemang grundat i en övertygelse om att världen måste vändas i en
annan riktning om våra efterföljare ska ha ett klot kvar att leva på.
Författarskapet kretsar kring livets komplexitet där alternativa
kausalitetssamband och parallella skeenden fascinerar; ”Vad händer om? Och om
inte…?” De världsförbättrande inslagen sipprar in här och var i berättelserna – det
är oundvikligt – och som en illustration av existensens paradoxer susar Örjan
gärna runt i landskapet på två hjul, särskilt på sin stora amerikanska motorcykel.
När han inte jobbar som kommunekolog skriver han på uppföljaren till
Korsvägar som blir nummer två i den planerade ”Vägtrilogin”.
Korsvägar är Örjan Spansks debutroman.
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