
I

Det er med glæde, at vi hermed sender bind to i serien om Sean Duffy til anmeldelse. 
Sidste år udkom DET KOLDE VÅDE LAND. 

I forbindelse med udgivelsen gæster Adrian McKinty Krimimessen i Horsens til marts.

          i er i 1982, og en borgerkrig raser i Nordirland. Mens medierne fokuserer på 
Falklandskrigen og “jernladyen” Margareth Thatcher, går livet (og døden) videre i Belfast. 
Så da kriminalassistent Sean Duffy finder en mands torso i en kuffert i en nedlagt fabrik, 
bliver han inddraget i en helt anden slags international affære, som involverer det engelske 
efterretningsvæsen, FBI og hans eget politi korps. Og som bringer Duffy til et lille af sides sted på 
landet og en smuk, rødhåret enke ...

         n hæsblæsende politiroman og samtidig en spændende beskrivelse af et Nordirland på 
 randen af opløsning.

Med venlig hilsen
på forlaget OLGAS vegne

Knud Mahler

PS. Omslag samt forfatterfoto kan downloades fra omtalen af bogen på www.forlagetolga.dk
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Adrian McKinty blev født og voksede op i Carrickfergus, Nordirland. Han studerede jura på Warwick University og politik og filosofi på Oxford University. I 1990’erne flyttede han til New York, hvor han arbejdede på barer, i boghandler og som bibliotekar. Fra 2000 og frem arbejdede han som gymnasielærer i Denver, Colorado, indtil han i 2008 flyttede til Melbourne, Australien, hvor han stadig bor med sin kone og sine to døtre.

Vi er i 1982, og en borgerkrig raser i Nordirland. Mens medierne fokuserer på Falklandskrigen og “jernladyen” Margareth Thatcher, går livet (og døden) videre i Belfast. Så da kriminalassistent Sean Duffy finder en mands torso i en kuffert i en nedlagt fabrik, bliver han inddraget i en helt anden slags international affære, som involverer det engelske efterretningsvæsen, FBI og hans eget politi korps. Og som bringer Duffy til et lille af sides sted på landet og en smuk, rødhåret enke ...

En hæsblæsende politiroman og samtidig en spændende beskrivelse af et Nordirland på  randen af opløsning.

“Den blæste mig omkuld.” Ian Rankin
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“Mørk, tæt og dødspændende Belfast noir.” JESPER STEIN

EN SEAN DUFFY-ROMAN

Adrian McKinty regnes for den bedste af den nye generation af irske krimiforfattere. Han fik i 2017 en Edgar Award for bedste paperback original og har to gange fået både Ned Kelly Award og Barry Award.

Sirenesang er den anden af foreløbig seks bøger i serien om Sean Duffy. Om den første i serien, Det kolde våde land, skrev pressen bl.a.:

“Det kolde våde land er en noir-roman, der sitrer af nerve, begær, sort humor, frygt og despera-tion. Det kan godt være, at Adrian McKinty ikke ender med at blive solgt fra europaller i Bilka, men han er til gengæld the real deal … McKinty er en dybt original og raffineret stemme, som vil være et pejlemærke for krimilitteraturen i de kommende år.”
   Fyens Stiftstidende

“Både begavet og original politikrimi fra Belfast og omegn.”
   Politiken

“Et stykke firserhistorie, hvor fundamentalistiske spændinger stjal fremtiden for generationer og skabte utryghed over hele Storbritannien, og det er ubehageligt medrivende fortalt.”   Weekendavisen
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