
Nu har du chansen att ”tjuvlyssna” på det råa snacket på en kvälls
tidning.

Den nya boken ”Mord är alltid mysiga...” innehåller 555 äkta citat från 
Aftonbladets hektiska redaktion.  

– Det här är nog inte en bok som passar in i dagens galet politiskt  
korrekta medielandskap, säger redaktör Mikael Jägerbrand på bok
förlaget Virvelvind Förlag.  

Nu kommer boken som avslöjar vad som egentligen sägs bakom dörrarna på Sveriges största 
kvällstidning Aftonbladet. 

– När du läser den här boken kommer du att förstå varför man brukar säga att tonen på en 
kvällstidning är ”rå men hjärtlös”, säger författaren och redaktören Mikael Jägerbrand. 

– Det här är ingen läsning för den som är känslig.  När det bara är några minuter kvar till dead-
line finns det inte tid för några möten eller debatter. Folk säger vad de tycker och ger klara besked 
om vad som gäller.

Den nya citatboken ”Mord är alltid mysiga – och 555 andra galna citat från redaktionen på 
Afton bladet” skapades av Aftonbladet-medarbetaren Mikael Jägerbrand som också är den som 
samlade in citaten.

– Det här är autentiska citat om mord, blod, sex och krig, säger kvällstidningsälskaren Mikael 
Jägerbrand.

Här är några exempel ur boken:
• ”Det är kanonkravaller.”
• ”Du kan gå hem, det blir inte krig förrän i morgon.”
• ”Nato bombar och förstör, jag blir på dåligt humör.”
• ”Kraschar en jumbojet i Bromma så finns jag på mobilen.”
• ”Du kan väl mörda dom redan i ingressen.”
• ”Hur fort ska de avrättas? Långsamt, sakta eller snabbt?”

En zip-fil med bilder finns här: 
http://www.virvelvind-forlag.se/press/tabloid.zip

Vill du ha fler citat? Eller har några frågor? 
Ring Mikael Jägerbrand på 070 - 796 06 98 

Lysekils-baserade förlaget Virvelvind Förlag ger ut böcker, tidskrifter och e-böcker. Du hittar förlagets 
utbud på sajterna virvelvind-forlag.se, e-boksbiblioteket.se, e-boksforlaget.se samt fornguiden.se
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