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Vi er i 1982, og
en borgerkrig ras
er i Nordirland.
Mens medierne
fokuserer på Fa
lklandskrigen og
“jernladyen” Ma
rgareth Thatcher,
går livet (og
døden) videre i
Belfast. Så da kri
minalassistent
Sean Duffy finde
r en mands torso
i en kuffert i
en nedlagt fabrik
, bliver han inddra
get i en helt
anden slags int
ernational affær
e, som involvere
det engelske eft
r
erretningsvæsen
, FBI og hans
eget politikorps
. Og som bringer
Duffy til et lille
afsides sted på
landet og en sm
uk, rødhåret
enke ...

ADRIAN

“M ør k, tæ t og
dø ds pæ nd en de

Be lfa st no ir. ”
JES PE R STE IN

McKINTY

Adrian
nye gen
i 2017
original
Award o

Sirenesan
i serien o
Det kolde

SIRENESANG

McKinty blev fød
t og voksede op
i Carrickfergus,
nd. Han studerede
jura på Warwick
University og
g filosofi på Oxf
ord University. I
199
0’erne flyttede
ew York, hvor han
arbejdede på bar
er,
i boghandler
ibliotekar. Fra 200
0 og frem arbejd
ede han
nasielærer i Den
ver, Colorado, ind
til han i 2008
Melbourne, Aus
tralien, hvor han
stadig bor med
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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.
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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 politikorps. Og som bringer Duffy til et lille afsides sted på
landet og en smuk, rødhåret enke ...

E

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