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Deckardrottningen Val McDermid är tillbaka med sin mest
stämningsfulla, gastkramande och gripande kriminalroman hittills.

Karen Pirie, expert på cold cases, kämpar med sorgen efter sin döda
partner men fortsätter ändå att slåss mot de manliga strukturerna

inom polisen.

När en berusad tonåring kraschar med en stulen landrover och DNA-
testet leder utredningen till ett tjugo år gammalt ouppklarat sexmord,
tar sig Karen Pirie an fallet. Men i själva verket är hon fullt upptagen

på annat håll. Hon har funnit ledtrådar som leder henne till ett
gammalt ouppklarat bombdåd. Och bland ledtrådarna finns

hemligheter som någon är beredd att döda för.

"Över gränsen är så väldigt mycket Val McDermid: kunskap och
allvar, samhällsfrågor om klass och kön, men också väldigt mycket
humor. Och mer oväntat, mat och miljöer i Edinburgh. Sånt är ju helt

oemotståndligt." Lotta Olsson, Dagens Nyheter



"Rapp, välresearchad kvalitet uppiffad med nutidsmarkörer (här en
inkännande bild av syriska flyktingar) och vassa inpass om sådant
som deckare och manliga chefer som inte tål kompetenta kvinnor."

Bella Stenberg, Borås tidning

"En härlig deckare i klassisk brittisk stil." Alf Ehn, Skaraborgs
Allehanda

"Och som vanligt Val McDermid är en stjärna, en av de ljusstarkaste.
Allt är så himla bra skildrat intrig och personskildring, humor och

sorg." Ragna Fahlander, Falu Kuriren

"McDermid kan verkligen konsten att skapa intresse för sina
karaktärer och intrigerna är skickligt vävda i högt tempo och med

stor spänning." Annika Bengtsson, Hallandsposten

"Intelligenta intriger är en sak, där är Val McDermid mästerlig, men
därtill är hon rolig med små spetsiga kommentar kring färden i

världen och tingen däri och undviker inte de dagsaktuella problemen.
Hon skriver inte en thriller för att komma bort från verkligheten utan

för att komma åt den, tror jag." Dag Sandahl, Östra Småland
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