Aarhus d. 21.8. 2018

McKINTY
OG I MORGEN
ER JEG VÆK

”M cK in ty
er en a f
St or b ri ta
nu le ve nd
nn ie ns b
e k ri m if
ed st e
or fa tt er
Se a n D uf
e, og ro
fy er ha
m a ne rn
ns m es te
e om
rv æ rk ”
IA N R A

N KI N

ADRIAN

En Sean Duffy-krimi

Oversat af Søren K. Barsøe

EN SE A N
DU FF Y- RO

MAN

336 sider –299,95
Udgivelse: 28.9. 2018

O

g i morgen er jeg væk er tredje bind i Adrian McKintys
internationalt berømmede serie om den nordirske kriminal
assistent Sean Duffy.

V

i er nået frem til 1984, og den nordirske borgerkrig, kaldet The Troubles, raser med uformindsket voldsomhed. Sean
Duffy er sendt på ufrivillig og alt for tidlig pension. Men så banker det engelske efterretningsvæsen MI5 på hans dør.
Dermott McCann, en af de mest frygtede IRA-terrorister, er flygtet fra det berygtede Maze fængsel, og MI5 har under
retning om, at han forbereder et storstilet attentat mod den engelske regering. Nu vil de have Duffy, der kender McCann
fra sin ungdom, til at opspore ham.
Jagten på McCann fører Duffy fra en ung kvindes død i et hermetisk lukket rum til en desperat jagt på liv og død
frem mod det, der bagefter blev skrevet ind i historiebøgerne som en af de mest dramatiske hændelser i 1984.

A

Adrian McKinty skriver åndeløst og med stor indlevelse iblandet megen humor om de sociale og politiske konflik
ter i 1980’ernes britiske og nordirske samfund.
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