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Första boken i den hyllade serien om Sean Duffy

»En av deckarårets absolut bästa nya deckarbekantskaper.« |
GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET

»Socialrealistiskt, påminner om David Peace men inte lika mörk.« |
LOTTA OLSSON, DN

»Det är ruskigt spännande redan från början. Någonting för alla
deckarvänner som älskar något som är välskrivet, har ett bra tempo
och där man verkligen känner med huvudpersonen och där alla

personerna som presenteras har ett psykologiskt djup. Och lite kärlek
på det.« | MAGNUS UTVIK, GOMORRON SVERIGE

Två personer har hittats döda. Den ena har lämnats, mördad, i en bil
vid vägkanten. Det var meningen att man skulle upptäcka honom
snabbt. Mördaren vill sända ett budskap. Den andra personen är en
ung kvinna som hittats hängd i ett träd långt inne i skogen. Utan



tvivel ett självmord. Kvinnan hade alldeles nyligen fött barn, men det
finns inga spår av barnet på platsen.

På ytan tycks ingenting förena de två fallen. Men kriminalinspektör
Sean Duffy vet att det finns kopplingar, och att de bara väntar på att
tas fram i ljuset. Sean har löst sex mord i sin karriär, men har hittills
aldrig lyckats ställa någon av gärningsmännen inför rätta. Den här

gången är han fast besluten om att någon ska få betala...

ADRIAN MCKINTY är en irländsk kriminalförfattare som blivit
känd världen över för sina romaner om kriminalinspektör Sean

Duffy. Han har bland annat nominerats till en CWA Steel Dagger och
vunnit The Spinetangler Award för Bästa roman. Numera bor han i
Melbourne i Australien. Kall, kall jord - som lånat sin titel från Tom
Waits-låten »Cold Cold Ground« - är första boken i serien om Sean

Duffy.

»Den här kommissarien har en svart härlig humor som genomsyrar
texten.« | INGALILL MOSANDER, SVT GO'KVÄLL

»Den här romanen gjorde starkt intryck på mig av flera skäl. Adrian
McKinty har ett starkt och konkret språk och sätt att beskriva miljö,

händelser och människor så det riktigt känns att jag är där.« |
ROSEMARI SÖDERGREN, KULTURBLOGGEN

»David Peace och James Ellroy är namn som nämns alltför ofta i
samband med unga kriminalförfattare, men McKinty delar deras

metod att använda det förflutna som en mall för samtiden. Kall, kall
jord är intrikat, har högt tempo och är crime ända in i märgen.« |

THE GUARDIAN

»Om Raymond Chandler växt upp i Nordirland är Kall, kall jord vad
han hade skrivit.« | PETER MILLAR, THE TIMES

»En knivskarp thriller berättad med stil, mod och en humor svart
som natten. En lysande roman med en egen, unik röst.« | STUART

NEVILLE, författare till The Twelve PinterestTwitter
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