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”Hvis Raymond Chandler var vokset op i Nordirland,
kunne han have skrevet DET KOLDE VÅDE LAND.”
The Times
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ordirland i 1981. Fremtrædende medlemmer af den katolske undergrundshær IRA sultestrejker sig til døde i Maze-fængslet, og Belfast syder af optøjer, bombeattentater og kampe mellem
protestanter, katolikker og engelske tropper. I denne heksekedel er det nordirske politi lusen mellem alle negle, og det bliver kun værre, da to homoseksuelle bliver bestialsk myrdet af en tilsyneladende homofobisk morder.
Politiassistent Sean Duffy bliver sat på sagen, som viser sig at være en sump af løgn og bedrag
med tråde helt ind i kernen af de mest magtfulde cirkler hos alle de kæmpende parter.
Bogen er det første af foreløbig seks bind i Adrian McKintys Sean Duffy-serie. Alle bindene udspiller sig på baggrund af konkrete begivenheder i 1980’ernes kaotiske Nordirland, og med den
katolskfødte Sean Duffy i et overvejende protestantisk politikorps har McKinty skabt en hovedperson, der både spejler nogle af samfundets konflikter og paradokser, men som også kan se begivenhederne med distance og en stor portion rå humor.
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ed DET KOLDE VÅDE LAND introduceres Adran McKinty for danske læsere. Han regnes for den
bedste af den nye generation af irske krimiforfattere, og han har bl.a. fået Ned Kelly Award og har
været shortlistet til Edgar Award og Dagger Award.
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