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Kurdo Baksi var en av Stiegs få riktigt nära vänner. De kallade
varandra lillebror och storebror. Sorgen efter Stieg blev stor. Att han

dessutom, inte långt efter sin död, blev en av de mest lästa
deckarförfattarna ökade nyfikenheten på vem Stieg egentligen var.

Kurdo Baksi lägger till en viktig bit i det pusslet.

"I många hänseenden kommer Stieg alltid att framstå som gåtfull.
Det var helt enkelt en del av hans personlighet. Men få har samtidigt

så frikostigt delat med sig till andra. Jag tror att många nästan
betraktade honom som en outsinlig källa. Han gav och vi var många

som villigt tog emot." Kurdo Baksi

Få läsare vet vem Stieg Larsson egentligen var och att han tidigare
skrivit mycket, både artiklar och böcker av ett helt annat slag än

deckarna om Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander.
Nu har Stiegs "lillebror" Kurdo Baksi valt att skriva ett slags

personlig biografi om sin nära vän. Det har tagit honom nästan fem
år att samla mod och styrka att skriva om den Stieg som han kände.
De var två vänner som ofta fick täcka upp för varandra, ständigt
måna om att värna om sina privatliv eftersom de levde under

ständiga hot från nynazistiska grupper.
Kurdo beskriver deras samarbete, deras många och långa

diskussioner, om Stiegs enorma arbetskapacitet, hans energi och
idérikedom men också om oron för hans hälsa och hans

kompromisslösa sidor och envishet som ibland satte krokben för
honom själv. Han skildrar också Stiegs arbete på TT och hur hans



stora intresse för deckargenren lockade honom att skriva.
Den här boken ger röst och kropp åt Stieg Larsson, och vi får en unik
inblick i vem Stieg Larsson var både som människa och författare.
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